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Pozmeňujúci návrh  154 
Anna Záborská a ďalší 
 
Správa A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) 
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 25 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Európska komisia výslovne nežiada 
o používanie ľudských embryonálnych 
kmeňových buniek. Používanie ľudských 
kmeňových buniek, dospelých alebo 
embryonálnych, ak vôbec nejakých, závisí 
od posúdenia vedcov z hľadiska cieľov, 
ktoré chcú dosiahnuť, a vzťahuje sa naň 
prísne etické posúdenie. Nemal by sa 
financovať žiadny projekt zahŕňajúci 
používanie ľudských embryonálnych 
kmeňových buniek, ktorý nezíska 
potrebné schválenia členských štátov. 
Nemala by sa financovať žiadna činnosť, 
ktorá je zakázaná vo všetkých členských 
štátoch. V členskom štáte by sa nemala 
financovať nijaká činnosť, ktorá je v ňom 
zakázaná. 

(25) Existujú výrazné rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právami týkajúcimi sa 
výskumu používajúceho ľudské embryá 
a ľudské embryonálne kmeňové bunky. 
Cieľom politiky Únie by nemala byť 
harmonizácia vnútroštátnych zákonov. 
V súvislosti so siedmym rámcovým 
programom Komisia vyhlásila, že „bude 
pokračovať v súčasnej praxi a nebude 
regulačnému výboru predkladať návrhy 
projektov obsahujúce výskumné aktivity, 
ktoré ničia ľudské embryá, vrátane 
obstarávania kmeňových buniek“1. Tento 
záväzok by mal byť začlenený do tohto 
nariadenia v záujme zabezpečenia právnej 
istoty. Komisia by aktívne mala 
podporovať výskum zameraný na vývoj 
alternatív k embryonálnym kmeňovým 
bunkám. 

 __________________ 

 1 Bod 12 vyhlásenia Komisie k článku 6, 
ktoré je pripojené k rozhodnutiu 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o 
siedmom rámcovom programe 
Európskeho spoločenstva v oblasti 
výskumu, technického rozvoja a 
demonštračných činností (2007 – 2013) 
(Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1). 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0427/155 

Pozmeňujúci návrh  155 
Anna Záborská a ďalší 
 
Správa A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) 
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Všetky výskumné a inovačné činnosti 
programu Horizont 2020 musia byť v 
súlade s etickými zásadami a príslušnými 
právnymi predpismi jednotlivých štátov, 
Únie a medzinárodnými právnymi 
predpismi vrátane Charty základných práv 
Európskej únie a Európskeho dohovoru o 
ľudských právach a jeho dodatkových 
protokolov. 

Všetky výskumné a inovačné činnosti 
programu Horizont 2020 musia byť v 
súlade s etickými zásadami a príslušnými 
právnymi predpismi jednotlivých štátov, 
Únie a medzinárodnými právnymi 
predpismi vrátane Charty základných práv 
Európskej únie, Európskeho dohovoru o 
ľudských právach a jeho dodatkových 
protokolov, vyhlásenia z Helsínk o 
etických zásadách pre lekársky výskum, v 
ktorom sú zapojené ľudské subjekty, 
Svetovej zdravotníckej asociácie, 
Dohovoru Rady Európy z 4. apríla 1997 o 
ochrane ľudských práv a dôstojnosti ľudí 
v súvislosti s použitím biológie a medicíny, 
s jeho dodatočnými protokolmi a 
uznesenia č. 59/280 generálneho 
zhromaždenia Organizácie Spojených 
národov z 8. marca 2005 o klonovaní 
ľudí. 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0427/156 

Pozmeňujúci návrh  156 
Anna Záborská a ďalší 
 
Správa A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) 
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) výskumné činnosti určené na vytváranie 
ľudských embryí výlučne na účely 
výskumu alebo na účely získania 
kmeňových buniek okrem iného aj 
prostredníctvom prenosu jadra 
somatických buniek. 

(c) činnosti určené na vytváranie ľudských 
embryí výlučne na účely výskumu alebo na 
účely získania kmeňových buniek okrem 
iného aj prostredníctvom prenosu jadra 
somatických buniek. 

Or. en 
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13.11.2013 A7-0427/157 

Pozmeňujúci návrh  157 
Anna Záborská a ďalší 
 
Správa A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) 
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) výskum, pri ktorom dochádza 
k ničeniu ľudských embryí; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto PN je vylúčiť financovanie výskumu, pri ktorom dochádza k ničeniu ľudských 

embryí. 
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13.11.2013 A7-0427/158 

Pozmeňujúci návrh  158 
Anna Záborská a ďalší 
 
Správa A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) 
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) výskum, pri ktorom sa používajú 
ľudské embryonálne kmeňové bunky. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto PN je vylúčiť financovanie výskumu používajúceho ľudské embryonálne 

kmeňové bunky. 
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13.11.2013 A7-0427/159 

Pozmeňujúci návrh  159 
Anna Záborská a ďalší 
 
Správa A7-0427/2012 
Teresa Riera Madurell 
Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 (2014 – 2020) 
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 16 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Výskum ľudských kmeňových buniek, 
dospelých, ako aj embryonálnych, sa môže 
financovať v závislosti od obsahu 
vedeckého návrhu a právneho rámca 
zapojených členských štátov. Financovanie 
sa neposkytuje na výskumné činnosti, ktoré 
sú zakázané vo všetkých členských štátoch. 
V členskom štáte sa nefinancuje nijaká 
činnosť, ak je zakázaná. 

4. Výskum iných typov ľudských 
kmeňových buniek sa môže financovať 
v závislosti od obsahu vedeckého návrhu 
a právneho rámca zapojených členských 
štátov. Financovanie sa neposkytuje na 
výskumné činnosti, ktoré sú zakázané vo 
všetkých členských štátoch. V členskom 
štáte sa nefinancuje nijaká činnosť, ak je 
zakázaná. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento PN vyplýva z PN, v ktorom sa stanovuje zákaz financovania výskumu používajúceho 

ľudské embryonálne kmeňové bunky. 


