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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar de framsteg som utvecklingen av nanovetenskap och 
nanoteknik kan medföra på ett antal viktiga politikområden vilka direkt påverkar 
medborgarna (folkhälsa, energi, hållbar utveckling osv.).

2. Europaparlamentet stöder kommissionens vilja att kraftigt öka forskningsanslagen på 
nanoområdet, något som är oerhört viktigt för Europas utveckling.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att skapa förutsättningar för en verklig dialog 
mellan alla parter som berörs av nanovetenskap och nanoteknik, liksom mellan dessa och 
den breda allmänheten.

4. Europaparlamentet insisterar på att det behövs omfattande informationskampanjer för att 
öka informationen till allmänheten med målet att skapa ökad förståelse för utmaningarna 
i samband med nanovetenskap och nanoteknik.

5. Europaparlamentet stöder inrättandet av etiska kommittéer, som genom att avge 
oberoende vetenskapliga yttranden skulle bidra till god information till allmänheten och 
skapa förtroende för de eventuella riskerna och fördelarna med utnyttjandet av upptäckter 
på nanoteknikområdet.

6. Europaparlamentet vidhåller att företagen har ett socialt ansvar och bör bidra till objektiv 
information samt samla de vetenskapliga rönen på nanoområdet i syfte att bidra till en 
hållbar utveckling och bättre levnadsförhållanden för medborgarna.

7. Europaparlamentet påminner om att samtliga nanorelaterade tillämpningar och 
användningar måste uppfylla de höga skyddskrav för folkhälsan, konsumenterna, 
arbetstagarna och miljön som EU fastställt.

8. Europaparlamentet insisterar på att de tekniska riskerna (från planeringsstadiet till 
bortskaffandet eller återvinningen) för folkhälsan, konsumenterna, arbetstagarna och 
miljön skall utvärderas under hela livscykeln för de nanobaserade produkterna.

9. Europaparlamentet understryker vikten av att miniatyrisera produkterna i syfte att bidra 
till en minskad avfallsmängd och bättre energianvändning.

10. Europaparlamentet stöder kommissionens önskan att ta itu med problemen på ett tidigt 
stadium i en strävan efter att utveckla denna framtidsteknik.

11. Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att agera gemensamt och 
tala med en enda röst på den internationella arenan.


