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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. υπογραμμίζει τις προόδους που μπορεί να επιφέρει η ανάπτυξη των νανοεπιστημών και
των νανοτεχνολογιών (Ν&Ν) σε έναν σημαντικό αριθμό τομέων πολιτικής που αφορούν
άμεσα τους πολίτες (δημόσια υγεία, ενέργεια, μεταφορές, αειφόρος ανάπτυξη...)·
2. υποστηρίζει την Επιτροπή στη βούλησή της να ενισχύσει πολύ αισθητά τους πόρους που
προορίζονται για την έρευνα στον τομέα των Ν&Ν, ο οποίος είναι ουσιαστικής σημασίας
για το μέλλον της ανάπτυξης της Ευρώπης·
3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι συνθήκες ενός πραγματικού
διαλόγου μεταξύ όλων των ενεχομένων μερών στο πλαίσιο των Ν&Ν, καθώς και μεταξύ
αυτών και της κοινής γνώμης εν γένει·
4. εμμένει στην ανάγκη να δρομολογηθούν φιλόδοξες ενημερωτικές εκστρατείες, με στόχο
τη βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης του κοινού, ώστε να καταστούν πιο κατανοητές
οι προκλήσεις των Ν&Ν·
5. υποστηρίζει τη δημιουργία επιτροπών δεοντολογίας οι οποίες, μέσω ανεξάρτητων
επιστημονικών γνωμοδοτήσεων , θα συμβάλουν στην καλή πληροφόρηση του κοινού και
στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης όσον αφορά τους ενδεχόμενους κινδύνους
και τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η εκμετάλλευση των ανακαλύψεων στον τομέα
των νανοτεχνολογιών·
6. εμμένει στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν να συμβάλουν σε
μια αντικειμενική πληροφόρηση και να κινητοποιήσουν τις επιστημονικές ανακαλύψεις
στον τομέα των Ν&Ν, προκειμένου να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών·
7. υπενθυμίζει ότι όλες οι εφαρμογές και χρήσεις των Ν&Ν θα πρέπει να ανταποκρίνονται
στο υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, των καταναλωτών, των
εργαζομένων και του περιβάλλοντος, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση·
8. εμμένει στην άποψη ότι, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων των Ν&Ν,
θα πρέπει να πραγματοποιείται αξιολόγηση των τεχνολογικών κινδύνων που ενέχουν (από
τη σύλληψη έως τη διάθεση ή την ανακύκλωση), για την ανθρώπινη υγεία, τους
καταναλωτές, τους εργαζομένους και το περιβάλλον·
9. υπογραμμίζει τη σημασία της μικρογράφησης των προϊόντων, με στόχο τη μείωση των
αποβλήτων και μια καλύτερη χρήση της ενέργειας·
10. υποστηρίζει την Επιτροπή στη βούλησή της να λάβει υπόψη τα διάφορα προβλήματα σε
ένα πρόωρο στάδιο, αποβλέπουσα στην ανάπτυξη των εν λόγω μελλοντοστραφών
τεχνολογιών·
11. υποστηρίζει την προσπάθεια που καταβάλλει η Επιτροπή προκειμένου να ενταχθεί και να
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εκφρασθεί ομόφωνα. στο διεθνή χώρο.
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