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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι νανοεπιστήµες και οι νανοτεχνολογίες (N&N) συνιστούν νέες προσεγγίσεις στην
έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) που αφορούν τη µελέτη φαινοµένων και τον
χειρισµό υλικών σε ατοµική, µοριακή και µακροµοριακή κλίµακα, όπου οι ιδιότητες
διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που παρατηρούνται σε µεγαλύτερη κλίµακα.
Η πρόοδος που πραγµατοποιείται σε ευρύ φάσµα τοµέων καθίσταται αδύνατη µέσω
Ε&Α και καινοτοµίας σε N&N. Η εν λόγω πρόοδος αφορά τις ανάγκες των πολιτών
και συµβάλλει στους στόχους της ΕΕ που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και την
αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και σε πολλές από τις πολιτικές της,
συµπεριλαµβανοµένης της δηµόσιας υγείας, της υγείας και ασφάλειας στο χώρο της
εργασίας, της κοινωνίας της πληροφορίας, της ενεργείας, των µεταφορών, της
ασφάλειας και του διαστήµατος.
Προϊόντα που βασίζονται σε N&N βρίσκονται ήδη σε χρήση και οι αναλυτές
προβλέπουν την ανάπτυξη των αγορών σε ύψος εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων
ευρώ στη διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας. Η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει
επανάληψη του «ευρωπαϊκού παραδόξου» που παρατηρήθηκε σε άλλες τεχνολογίες
και να µετασχηµατίσει την παγκοσµίου επιπέδου Ε&Α στις N&N που διαθέτει σε
χρήσιµα προϊόντα που παράγουν πλούτο, σύµφωνα µε τις δράσεις οι υπέρ της
ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως προβλέπεται στην «στρατηγική της
Λισαβόνας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.
Κίνδυνοι που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, που ενδεχοµένως
σχετίζονται µε προϊόντα και εφαρµογές N&N πρέπει να αντιµετωπίζονται κατά
πρόσωπο και καθόλη τη διάρκειά τους.
Ο βελτιωµένος διάλογος µεταξύ ερευνητών, υπεύθυνων για λήψη αποφάσεων στον
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, λοιπών ενδιαφεροµένων και του κοινού είναι
επωφελής για την αντίληψη πιθανών προβληµάτων και για την αντιµετώπισή τους
από τη σκοπιά της επιστήµης και της διακυβέρνησης, καθώς και για την προαγωγή
ενηµερωµένης κρίσης και στράτευσης.
Στις 12 Μαΐου του 2004, η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση Προς µια ευρωπαϊκή
στρατηγική για τη νανοτεχνολογία2, όπου προτείνεται µια ασφαλής, ολοκληρωµένη
και υπεύθυνη στρατηγική. Η εν λόγω στρατηγική αποσκοπεί στην ενίσχυση της
ηγετικής θέσης της Ένωσης σε Ε&Α και καινοτοµία στις N&N, αντιµετωπίζοντας
παράλληλα κατά πρόσωπο τους προβληµατισµούς που αφορούν την υγεία, την
ασφάλεια και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό υπογραµµίστηκαν διάφορες ανάγκες:
– αύξηση των επενδύσεων και του συντονισµού στην Ε&Α για την ενίσχυση της
επιστηµονικής αριστείας, της διατοµεακότητας και του ανταγωνισµού στις N&N,
από κοινού µε τη βιοµηχανική αξιοποίηση
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– ανάπτυξη ανταγωνιστικής υποδοµής Ε&Α παγκόσµιας κλάσεως («πόλοι
αριστείας»), η οποία θα λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες της βιοµηχανίας και των
οργανισµών Ε&Α
– προώθηση της διατοµεακής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού Ε&Α µαζί
µε ισχυρότερο επιχειρηµατικό πνεύµα
– εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για τη βιοµηχανική καινοτοµία ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η Ε&Α µετατρέπεται σε οικονοµικά προσιτά και ασφαλή
πλουτοπαραγωγικά προϊόντα και διαδικασίες
– σεβασµός της δεοντολογίας, ένταξη του κοινωνικού προβληµατισµού σε πρώιµη
φάση της διαδικασίας Ε&Α και ενθάρρυνση του διαλόγου µε τους πολίτες
– αντιµετώπιση, στο αρχικότερο δυνατό στάδιο, κινδύνων για τη δηµόσια υγεία,
την υγεία και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας, το περιβάλλον και την
κατανάλωση από προϊόντα που βασίζονται σε N&N
– συµπλήρωση των παραπάνω δράσεων µε ενδεδειγµένη συνεργασία και
πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο.
Στα συµπεράσµατά του της 24ης Σεπτεµβρίου 20043, το Συµβούλιο
ανταγωνιστικότητας χαιρέτισε την προτεινόµενη ολοκληρωµένη και υπεύθυνη
προσέγγιση, καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει σχέδιο δράσης για
τη νανοτεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε
ακολούθως γνώµη, στις 10 Νοεµβρίου 2004, υποστηρίζοντας την προτεινόµενη από
την Επιτροπή προσέγγιση4.
Μέσω εκτεταµένης ανοιχτής διαβούλεύσης που ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτωβρίου
2004, ζητήθηκε από όλους τους ενδιαφερόµενους να διατυπώσουν τη γνώµη τους
σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής. Παρελήφθησαν περισσότερες από 750
απαντήσεις που υποστήριζαν τα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής. Το
αποτέλεσµα της έρευνας αυτής, της µεγαλύτερης του είδους της στην Ευρώπη,
περιγράφεται σε άλλη θέση5.
Συνεκτιµώντας τα παραπάνω, η Επιτροπή κατάρτισε το παρόν σχέδιο δράσης, όπου
καθορίζεται σειρά διαρθρωµένων και διασυνδεόµενων δράσεων για την άµεση
υλοποίηση µιας ασφαλούς, ολοκληρωµένης και υπεύθυνης στρατηγικής για N&N,
µε βάση τα πεδία προτεραιότητας που προσδιορίζονται στην προαναφερόµενη
ανακοίνωση. Όσον αφορά τη νανοβιοτεχνολογία, µε το παρόν σχέδιο δράσης
συµπληρώνεται η στρατηγική της Επιτροπής για την Ευρώπη στις βιοεπιστήµες και
την βιοτεχνολογία.6
Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να υιοθετήσουν το
σχέδιο δράσης και απευθύνεται στα κράτη µέλη ώστε να συµβάλλουν στην ταχεία
υλοποίηση του.

3
4
5
6

EL

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας 24 Σεπτεµβρίου 2004.
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1.

ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
Η συνεύρεση δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών από ολόκληρη την Ευρώπη για
την εκτέλεση συλλογικής Ε&Α είναι το κλειδί για την διατοµεακή προσέγγιση που
συχνά χρειάζεται για τις N&N, καθώς και για την βελτιστοποίηση των πόρων. Σε
εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες οφείλονται περίπου δύο τρίτα των
συνολικών ευρωπαϊκών δηµοσίων επενδύσεων Ε&Α σε N&N. Η Ε&Α σε N&N θα
πρέπει να ενισχυθεί και να συντονιστεί για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας,
καθώς και συνέργειας µε την εκπαίδευση και την καινοτοµία, δηµιουργώντας το
«τρίγωνο της γνώσης» που απαιτείται για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας της γνώσης
στην υπηρεσία της ανάπτυξης.7
1.1

Η Επιτροπή πρόκειται να :

α)
ενισχύσει την Ε&Α σε N&N στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (7ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης)8,
και έχει προτείνει διπλασιασµό του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε το 6ο ΠΠ. Η
διατοµεακή Ε&Α θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλη την έκταση της αλυσίδας
δηµιουργίας, µετάδοσης, παραγωγής και χρήσης της γνώσης
β)
προτείνει ειδική υποστήριξη για έρευνα στη νανοηλεκτρονική στο πλαίσιο της
προτεραιότητας τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) του 7ου ΠΠ.
Σύµφωνα µε το ερευνητικό θεµατολόγιο της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρµας
στην νανοηλεκτρονική9, τούτο θα τονώσει την βιοµηχανικά συναφή έρευνα σε ένα
τεχνολογικώς ώριµο πεδίο, θα αποτελέσει θεµέλιο για την επόµενη γενιά
ηλεκτρονικών και θα καταστήσει δυνατές πολλές νέες εφαρµογές ΤΠΕ,
αξιοποιώντας συµπληρωµατική έρευνα σε άλλα θεµατικά πεδία
γ)
προωθήσει η υποστήριξη για συλλογική Ε&Α σχετικά µε τον δυνητικό
αντίκτυπο από N&N, ιδίως σε κατασκευασµένες οντότητες νανοκλίµακας (π.χ.
νανοσωµατίδια), στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον µέσω τοξικολογικών και
οικοτοξικολογικών µελετών, καθώς και µε την ανάπτυξη κατάλληλων µεθοδολογιών
και οργάνων µέτρησης για την παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση της έκθεσης
στον τόπο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων φορητών διατάξεων επιτόπιων
µετρήσεων10
δ)
ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών µε σκοπό
την υλοποίηση ενός στρατηγικού θεµατολογίου Ε&Α για τοµείς N&N που είναι
σηµαντικοί όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, π.χ. στην
νανοιατρική, την αειφόρο χηµεία ή το διάστηµα (συµπεριλαµβανοµένης της
δυνατότητας δροµολόγησης ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωτοβουλιών).
1.2
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Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη:
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Vision 2020: Nanoelectronics at the centre of change. Έκθεση, Ιούνιος 2004
ftp://ftp.cordis.lu/pub/nanotechnology/docs/e-vision-2020.pdf
Research Needs on Nanoparticles, 25-26 Ιανουάριος 2005
http://www.cordis.lu/nanotechnology/src/pe_workshop_reports.htm#particles.

4

EL

α)
Σε επίπεδο πολιτικής, να αυξήσουν τις δηµόσιες επενδύσεις για Ε&Α σε N&N,
σε αντιστοιχία µε τις αυξανόµενες δαπάνες για Ε&Α ώστε να καλυφθούν οι στόχοι
του ‘3%’ της Βαρκελώνης11. Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η ‘ανοιχτή µέθοδος συντονισµού’ είναι ενδεδειγµένος τρόπος
για τη χρήση και αξιοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών, δεικτών και
κατευθυντήριων γραµµών.
β)
Σε προγραµµατικό επίπεδο, να ενισχύσουν τον αποτελεσµατικό συντονισµό
προγραµµάτων Ε&Α σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η αλληλεπικάλυψη προσπαθειών και να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα,
π.χ. µέσω του προγράµµατος ERA-NET (του ΕΟΧ) και του πιθανού διαδόχου του.
Σηµαντικό αντίκτυπο µπορούσε να έχει και η κοινοτική συµµετοχή σε εθνικά
προγράµµατα, όπως ορίζεται στο άρθρο 169 της συνθήκης ΕΚ.
γ)
Σε επίπεδο έργου, να προαγάγουν δραστηριότητες Ε&Α σε N&N µε
ενηµέρωση και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε πανεπιστήµια, οργανισµούς Ε&Α
και στον κλάδο, να παράσχουν υποστήριξη στη συµµετοχή τους σε έργα επιπέδου
ΕΕ (π.χ. FP, COST, ESF, EUREKA), καθώς και για να επωφεληθούν από δάνεια
που παρέχονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ‘Καινοτοµία 2010’ της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ).
2.

ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
Υποδοµή Ε&Α παγκοσµίου επιπέδου και ‘ πόλοι αριστείας’ είναι απαραίτητοι ώστε
η ΕΕ να παραµείνει ανταγωνιστική σε N&N. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κατάλληλο,
διαφοροποιηµένο αλλά συνεκτικό σύστηµα υποδοµής που να περιλαµβάνει
εγκαταστάσεις τόσο σε µία και µόνη τοποθεσία όσο και ‘εγκατεσπαρµένες’
(δικτυωµένες). Ωστόσο, εξαιτίας του διατοµεακού, σύνθετου και δαπανηρού
χαρακτήρα της, για την υποδοµή Ε&Α και καινοτοµίας σε N&N απαιτείται κρίσιµη
µάζα πόρων που υπερβαίνουν να µέσα περιφερειακών, συχνά δε και εθνικών
κυβερνήσεων και κλάδων.
2.1

Η Επιτροπή πρόκειται να:

α)
καταρτίσει χάρτη υφιστάµενης ευρωπαϊκής υποδοµής N&N και να
διερευνήσει τόπους µεγιστοποίησης της προστιθέµενης αξίας της µέσω ανταλλαγής
βέλτιστης πρακτικής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανάγκες του κλάδου, ιδίως
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜME), ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και η
µεταφορά τεχνολογίας από πανεπιστηµιακές οµάδες Ε&Α για τη σύλληψη και
µελέτη προηγµένων πρωτοτύπων και για τον έλεγχο καταλληλότητας τους σε
βιοµηχανικώς συναφή περιβάλλοντα
β)
υποστηρίξει διακρατική δικτύωση και ολοκλήρωση πόρων µεταξύ
πανεπιστηµίων, οργανισµών Ε&Α και του κλάδου, ως µέσω συγκεντρώσεις κρίσιµης
µάζας µέσω ‘κατανεµηµένων’ πόλων αριστείας, π.χ. µέσω των ∆ικτύων Αριστείας
και των Ολοκληρωµένων Πρωτοβουλιών για τις Υποδοµές του 6ου ΠΠ. Ορισµένα
πεδία Ε&Α σε N&N θα επωφελούνταν ιδιαίτερα από την ολοκλήρωση αυτή,
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objective http://europa.eu.int/comm/research/era/3pct/pdf/3pct-app_open_method_coordination.pdf.

5

EL

περιλαµβανοµένης της νανοτοξικολογίας και της νανοοικοτοξικολογίας, καθώς
επίσης και της να νανοµετρολογίας που θα υποστήριζε την κοινοτική
ανταγωνιστικότητα στο εν λόγω πεδίο.
2.2

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη:

α)
Να αποφασίσουν και να δροµολογήσουν την κατασκευή νέας (ή την
ουσιαστική αναβάθµιση υφιστάµενης) διατοµεακής υποδοµής ή ‘πόλων αριστείας’
µε βάση χάρτες πορείας µελλοντικών µελλοντικών αναγκών, π.χ. στη
νανοβιοτεχνολογία. Αναµένεται ότι το Ευρωπαϊκό φόρουµ στρατηγικής για την
ερευνητική υποδοµή (ESFRI) θα έχει αξιόλογη συµβολή µέσα από τον
προσδιορισµό των αναγκών υποδοµής σε κοινοτικό επίπεδο. Η σχετική
χρηµατοδότηση θα πρέπει να περιλαµβάνει ιδιωτικούς και δηµόσιους πόρους,
συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων 169 και 171 της συνθήκης ΕΚ, διαρθρωτικών
ταµείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), καθώς επίσης και
συνεκτίµηση της Ευρωπαϊκής ‘πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη’12.
3.

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΤΗΤΑ
Οι δυνατότητές µας για δηµιουργία γνώσης εξαρτώνται από την επικαιροποιηµένη
εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου µάθηση των ερευνητών, µηχανικών και λοιπού
εξειδικευµένου προσωπικού. Η διατοµεακή Ε&Α σε N&N υπερβαίνει τις
παραδοσιακές αντιλήψεις και µοντέλα· απαιτείται µεγαλύτερη επίγνωση µεταξύ των
οµάδων αυτών όσον αφορά θέµατα επιχειρηµατικότητας, δεοντολογίας, υγείας,
ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένης και στον τόπο εργασίας), περιβαλλοντικά και
κοινωνικά. Ταυτόχρονα, η διασυνοριακή και διατοµεακή κινητικότητα, καθώς και
µεταξύ πανεπιστηµίων και του κλάδου, βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης και
κατάρτισης, ιδίως σε N&N, όπου η πρόοδος έχει ταχύ ρυθµό και ο διατοµεακός
χαρακτήρας παίζει καθοριστικό ρόλο.
3.1

Η Επιτροπή πρόκειται να:

α)
προωθήσει τη δικτύωση και διάδοση περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής για
εκπαίδευση και κατάρτιση σε N&N· το 2005 θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση
εργασίας αφιερωµένη στο θέµα αυτό και τα πρακτικά θα διαδοθούν ευρύτερα
β)
διερευνήσει τον καλύτερο τρόπο ενθάρρυνσης της ανάπτυξης συναφών
δραστηριοτήτων υποστήριξης (π.χ. διασυνοριακά θεµατικά δίκτυα και άλλες
δράσεις), ιδίως µέσω των προγραµµάτων της και ειδικότερα της προτεινόµενης νέας
γενιάς προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µετά το 200613
γ)
προωθήσει τη δηµιουργία ‘διατοµεακού ευρωπαϊκού βραβείου σε Ν&N’ όπου
θα αναγνωρίζονται η επιστηµονική πρόοδος και η επιχειρηµατικότητα ή/και η
πρόοδος στο πεδίο της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την
ολοκληρωµένη και υπεύθυνη προσέγγιση· θα επιδιωχθεί χορηγία εκ µέρους του
κλάδου και άλλων ενδιαφερόµενων οργανισµών

12
13
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δ)
διερευνήσει τη δυνατότητα για εξειδικευµένες δράσεις N&N ‘Marie Curie’
(π.χ. υποτροφίες) για την τόνωση διακρατικών προγραµµάτων επιπέδου
διδακτορικού· θα προωθηθεί επίσης η δια βίου µάθηση για ερευνητές και
µηχανικούς, µε δράσεις που στοχεύουν στην κλαδική ή/και τοµεακή κινητικότητα·
ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συµµετοχή γυναικών, καθώς και στη δέουσα
ανταµοιβή των φιλοξενούντων οργανισµών.
3.2

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη:

α)
Να ενισχύσουν τη διατοµεακή κατάρτιση και εκπαίδευση για Ε&Α σε N&N,
εστιάζοντας στη φυσική, τη χηµεία, τη βιολογία, την τοξικολογία και
οικοτοξικολογία και την τεχνολογία, συµπεριλαµβάνοντας όµως κατά περίπτωση και
επιχειρηµατικές µελέτες, εκτίµηση επιχειρηµατικού κινδύνου και κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήµες. Θα πρέπει επίσης να στοχοθετηθούν προγράµµατα
κατάρτισης, ειδικά για ΜME, που συχνά στερούνται την απαραίτητη ‘ίδια’
εµπειρογνωµοσύνη ή πόρους.
β)
Να ενθαρρύνουν τους φοιτητές, τους ερευνητές και τους µηχανικούς να
εκµεταλλευθούν το ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών για κινητικότητα και κατάρτιση σε
N&N, που διατίθεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των
δράσεων Marie Curie, του Ευρωπαϊκού ιδρύµατος επιστηµών (ESF), και του Human
Frontier Science Program (HFSP).
4.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Λόγω του χαρακτήρα γενικής εφαρµογής που διαθέτουν οι N&N, µπορεί να
επιτευχθεί πρόοδος σχεδόν σε όλους τους τεχνολογικούς τοµείς. Η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία, οι οργανισµοί Ε&Α, τα πανεπιστήµια και οι χρηµατοπιστωτικοί φορές
θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι η αριστεία Ε&Α σε N&N θα
µετατραπεί σε εµπορικά βιώσιµα, εγγενώς ασφαλή προϊόντα και διαδικασίες.
Τα πρότυπα παρέχουν οι ισότιµες συνθήκες για τις αγορές και το διεθνές εµπόριο,
και είναι προαπαιτούµενα για τον αθέµιτο ανταγωνισµό, συγκριτικές αξιολογήσεις
κινδύνου και µέτρα κανονιστικών ρυθµίσεων. Η προστασία των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ουσιώδης για την καινοτοµία, τόσο από την άποψη
προσέλκυσης αρχικών επενδύσεων όσο και για την εξασφάλιση µελλοντικών
εσόδων.
4.1

Η Επιτροπή πρόκειται να:

α)
ενισχύσει τη βιοµηχανική εκµετάλλευση Ε&Α σε N&N συγκεντρώνοντας τους
ενδιαφερόµενους για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την εµπορική
εκµετάλλευση N&N. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους κοινωνικούς, πολιτικούς και
ψυχολογικούς φραγµούς στην επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, π.χ. το στίγµα της
αποτυχίας, καθώς επίσης και στην διευκόλυνση της συµφωνίας για ρυθµίσεις
αδειοδότησης µεταξύ του κλάδου και οργανισµών Ε&Α / πανεπιστηµίων, π.χ. η
‘Berliner Vertrag’ ή η πρωτοβουλία Responsible Partnering Initiative
β)
αυξήσει τη συµµετοχή του κλάδου σε συλλογικά κοινοτικά έργα Ε&Α σε
N&N ως µέσο για την προώθηση του µετασχηµατισµού των παραδοσιακών
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βιοµηχανιών, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη ΜΜΕ έντασης γνώσης και για
νεοσύστατες επιχειρήσεις. Θα διερευνηθούν µέσα παροχής υποστήριξης για
µικρότερα έργα πρωτοτύπων/επίδειξης σε κοινοτικό επίπεδο
γ)
υποστηρίξει τη δηµιουργία ‘ψηφιακής βιβλιοθήκης N&N’ στον παγκόσµιο
ιστό για την ανάλυση των διαφορετικών καταστάσεων N&N υφίστανται στην
Ευρώπη και για την συγκέντρωση δεδοµένων από ευρύ φάσµα πηγών, π.χ.
δηµοσιεύσεις, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, εταιρείες, δεδοµένα αγοράς, έργα Ε&Α,
οργανισµοί
δ)
υποστηρίξει προ-τυποποιητική Ε&Α σε N&N, σε συνέργεια µε τις
δραστηριότητες των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης. Θα απευθυνθεί πρόσκληση
ιδίως για δράσεις ειδικής στήριξης στην ‘νανοµετρολογία’ στο 6ο ΠΠ
ε)
υποστηρίξει τη συγκρότηση ενός συστήµατος παρακολούθησης διπλωµατών
ευρεσιτεχνίας σε N&N, π.χ. από το ευρωπαϊκό γραφείο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
(EPO), καθώς και την εναρµόνιση πρακτικών για την επεξεργασία αιτήσεων για
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας σε N&N µεταξύ των γραφείων ευρεσιτεχνίας, όπως το
EPO, και τα αντίστοιχα USPTO στις Ηνωµένες πολιτείες και JPO στην Ιαπωνία.
4.2

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη:

α)
Να θεσπίσουν µέτρα και κίνητρα για καινοτοµία σε N&N, στηριζόµενα επίσης
σε πρωτοβουλίες της Eπιτροπής για να διερευνηθεί η χρήση της ζήτησης του
δηµόσιου τοµέα (συµβάσεις) για την προώθηση της εµπέδωσης της καινοτοµίας από
ιδιωτικές εταιρείες. Οι ΜME και νεοσύστατες εταιρίες και περιφερειακές
τεχνολογικές δέσµες για την ενοποίηση του κλάδου, οργανισµών Ε&Α /
πανεπιστηµίων, επενδυτών και λοιπών ενδιαφεροµένων µπορούν να διαδραµατίσουν
καίριο χρόνο, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Η νέα πρωτοβουλία « περιφέρειες της
γνώσης» θα µπορούσε να συµβάλει προς την κατεύθυνση καθιέρωσης
αποτελεσµατικών δεσµών και δικτύων. Η συµµετοχή των ανεπίσηµων ιδιωτικών
επενδυτών (επιχειρηµατικών ‘αγγέλων’) ή ειδικών του µάνατζµεντ σε νεοσύστατες
εταιρείες N&N µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση των εσωτερικών ικανοτήτων των
επιχειρήσεων.
β)
Να προωθήσουν και να συντονίσουν δραστηριότητες τυποποίησης για N&N
και να χαιρετίσουν τη δηµιουργία οµάδας εργασίας από την Ευρωπαϊκή επιτροπή
τυποποίησης (CEN)14.
γ)
Να καταλήξουν το ταχύτερο δυνατόν σε συµφωνία για την έγκριση του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, δεδοµένου ότι η διαδικασία αυτή για
εφευρέσεις N&N στην Ευρώπη αναπτύσσεται µε βραδείς ρυθµούς σε σύγκριση µε
άλλες περιφέρειες του κόσµου, και να εκτιµήσουν δεόντως τη σηµασία παγκόσµιας
εναρµόνισης όσον αφορά αιτήσεις για ευρεσιτεχνίες σε N&N αποβλέποντας σε ένα
αποτελεσµατικότερο παγκόσµιο σύστηµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας15.

14
15
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δ)
Να υποστηρίξουν τη µεταφορά τεχνολογίας σε N&N επωφελούµενα από το
δίκτυο του πανευρωπαϊκού κέντρου αναδιανοµής καινοτοµίας (IRC)16, που στοχεύει
στη διευκόλυνση της διακρατικής µεταφοράς τεχνολογίας στην Ευρώπη και στην
προώθηση της καινοτοµίας σε τοπικό επίπεδο.
5.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ

:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΚΑΙ

Ενώ µε τις N&N επέρχεται σηµαντική πρόοδος και εξασφαλίζονται οφέλη για την
κοινωνία µας όσον αφορά την ποιότητα της ζωής µας, υφίστανται και ορισµένοι
εγγενείς κίνδυνοι, όπως σε κάθε τεχνολογία, γεγονός που πρέπει να αναγνωριστεί
και να αντιµετωπισθεί µε παρρησία.
Σηµαντικό στοιχείο της υπεύθυνης αυτής στρατηγικής για N&N είναι η ένταξη των
πτυχών που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον στην τεχνολογική
ανάπτυξη των N&N και η καθιέρωση αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους
ενδιαφερόµενους, ενηµερώνοντας τους σχετικά µε την πρόοδο και τα αναµενόµενα
οφέλη, καθώς επίσης λαµβάνοντας υπόψη προσδοκίες και ανησυχίες (πραγµατικές
και αντιληπτές), για την καθοδήγηση των εξελίξεων σε µια πορεία που θα αποφεύγει
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις.
Η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη µιας κοινωνίας όπου το κοινό, οι
επιστήµονες, ο κλάδος, οι οικονοµικοί παράγοντες και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη
πολιτικής θα πραγµατεύονται µε ευχέρεια και άνεση θέµατα που συνδέονται µε
N&N. Εξαιτίας του χαρακτήρα των N&N, ενδέχεται να προκύψουν κοινωνικά
θέµατα, τα οποία και θα πρέπει να αναµένονται,π.χ. για την ανειδίκευτη εργασία,
όσον αφορά τον κίνδυνο ανισοτήτων µεταξύ διαφόρων κοινοτικών περιφερειών,
καθώς και σχετικά µε την εξασφαλίσει οικονοµικά προσιτή πρόσβαση στα οφέλη
της N&N, π.χ. στη νανοϊατρική.
5.1

Η Επιτροπή πρόκειται να:

α)
εξασφαλίσει ότι η κοινοτικά χρηµατοδοτούµενη Ε&Α σε N&N θα συνεχίσει
να διεξάγεται κατά υπεύθυνο τρόπο, π.χ. µέσω εξέτασης ζητηµάτων δεοντολογίας.
Στα πιθανά θέµατα δεοντολογίας για N&N περιλαµβάνονται π.χ. µη θεραπευτικές
βελτιωτικές επεµβάσεις στον άνθρωπο, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής από αόρατους
αισθητήρες. Η ένταξη δεοντολογικών προβληµατισµών, καινοτοµική έρευνα και
κοινωνικών επιστηµών στην Ε&Α σε N&N θα συµβάλει στην οικοδόµηση
εµπιστοσύνης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων που συνδέονται µε το χειρισµό
N&N17
β)
ζητήσει από την Ευρωπαϊκή οµάδα δεοντολογίας στην επιστήµη και τις νέες
τεχνολογίες να διεξάγει δεοντολογική ανάλυση της νανοϊατρικής. Με τον τρόπο
αυτό θα προσδιοριστούν τα πρωταρχικά δεοντολογικά µε µελήµατα και ανησυχίες,
και θα καταστεί δυνατή η η ενδεδειγµένη διεξαγωγή µελλοντικών εξετάσεων
ζητήµατα δεοντολογίας για προτεινόµενα έργα Ε&Α σε N&N

16
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γ)
υποστηρίξει µελέτες και δραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης για
µελλοντικά σενάρια N&N ώστε να προκύψουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε
πιθανούς κινδύνους και δυνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Στο πεδίο της
νανοβιοτεχνολογίας µπορεί να αναπτυχθεί συνέργεια µε µια µελέτη που
πραγµατοποιείται από την Επιτροπή κατ' αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την εκτίµηση και την διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους στη βιοτεχνολογία και
τη γενετική τεχνολογία
δ)
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και διεξαγάγει γνήσιο διάλογο µε τους
ενδιαφερόµενους όσον αφορά τις N&N. Σε στήριξη του διαλόγου αυτού, ειδικές
έρευνες του Ευρωβαρόµετρου θα πρέπει να µελετήσουν τη σχετική επίγνωση και τις
στάσεις απέναντι στις N&N στα κράτη µέλη. Θα προκύψει έτσι αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των διαφόρων προσεγγίσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη,
καθώς και ’έγκαιρη προειδοποίηση’ επιµέρους µεληµάτων και ανησυχιών
ε)
παραγάγει πολυγλωσσικό ενηµερωτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση και
ενηµέρωση σχετικά µε N&N για διαφορετικές οµάδες ηλικίας, που θα βασίζεται
στην επιτυχία πιλοτικών πρωτοβουλιών που έχουν δροµολογηθεί από την Επιτροπή
συµπεριλαµβανοµένων ταινιών 18, φυλλαδίων και λοιπού υλικού στο ίντερνετ19.
5.2

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη:

α)
Να αναπτύξουν περαιτέρω τακτικό διάλογο σε θέµατα N&N, σε κατάλληλο
επίπεδο, µε το κοινό, ιδίως στα µέσα επικοινωνίας.
β)
Να ενισχύσουν την εκπαίδευση των καταναλωτών σε πεδία εφαρµογής των
N&N.
γ)
Να ενθαρρύνουν τον κλάδο να συνεκτιµήσει τον ευρύτερο αντίκτυπο –
οικονοµικό, κοινωνικό, στην υγεία και περιβαλλοντικό – από τις εµπορικές
δραστηριότητές τους σε N&N, π.χ. σύµφωνα µε τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και των εκθέσεων ‘τριπλού λογαριασµού αποτελεσµάτων’ της
πρωτοβουλίας για υποβολή εκθέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο.
6.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Το σύνολο των εφαρµογών και της χρήσης N&N θα πρέπει να συµβαδίζει µε το
υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας, της ασφάλειας, των καταναλωτών
και των εργαζοµένων, καθώς και της περιβαλλοντικής προστασίας που έχει επιλέξει
η Κοινότητα20. Η παρουσία στην αγορά προϊόντων που βασίζονται σε N&N
αναµένεται ότι θα αυξηθεί µε ταχείς ρυθµούς, συµπεριλαµβανοµένου και του
λιγότερου ελεγχόµενου εµπορίου µέσω του ίντερνετ.
Τα νανοσωµατίδια υφίστανται στη φύση ή µπορούν να παραχθούν µέσω ανθρώπινης
δραστηριότητας, εσκεµµένα ή ακούσια. Λαµβανοµένου υπόψη ότι τα µικρότερα

18
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σωµατίδια διαθέτουν µεγαλύτερο (ανα)δραστικό πεδίο επιφανείας ανά µονάδα µάζας
από ό,τι µεγαλύτερα σωµατίδια, ενδέχεται να αυξηθούν επίσης η τοξικότητα και
δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία21. Υφίσταται εποµένως προβληµατισµός σχετικά µε
τον δυνητικό αντίκτυπο των νανοσωµατιδίων στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον.
Η εκτίµηση της διακινδύνευσης όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον,
τους καταναλωτές και τους εργαζόµενους θα πρέπει να εντάσσεται µε υπεύθυνο
τρόπο σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της τεχνολογίας, εκκινώντας από το
σηµείο της αρχικής σύλληψης και περιλαµβάνοντας Ε&Α, βιοµηχανική παραγωγή,
διανοµή, χρήση και διάθεση ή ανακύκλωση. Θα πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες
εκ των προτέρων εκτιµήσεις και να εκπονούνται διαδικασίες διαχείρισης της
διακινδύνευσης πριν από π.χ. την έναρξη µαζικής παραγωγής τεχνολογικά
επεξεργασµένων νανοϋλικών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε προϊόντα
που βρίσκονται ήδη στην αγορά ή που επίκειται η διάθεσή τους, όπως οικιακά
προϊόντα, καλλυντικά, φυτοφάρµακα, υλικά που έρχονται σε επαφή µε τροφές,
καθώς και ιατρικά προϊόντα και διατάξεις.
Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-201022 και η
Κοινοτική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία23 παρέχουν τη
βάση για την ανάληψη πιθανών µελλοντικών πρωτοβουλιών. Η πρόταση της
Επιτροπής για το σύστηµα REACH24 ενδέχεται να καλύπτει ορισµένες πτυχές που
αφορούν νανοσωµατίδια που παράγονται σε πολύ µεγάλες ποσότητες. Έως ότου
εγκριθεί το REACH, θα ισχύει το σύστηµα κοινοποίησης της οδηγίας 67/548/EΟΚ
για νέες ουσίες και για κοινοποιηµένες ουσίες µε σηµαντικά νέες χρήσεις.
6.1

Η Επιτροπή πρόκειται να:

α)
προσδιορίσει και αντιµετωπίσει µελήµατα ασφάλειας που συνδέονται µε
εφαρµογές και χρήση N&N το ταχύτερο δυνατό. Έχει ζητηθεί από την επιστηµονική
επιτροπή για νεοεµφανιζόµενους και πρόσφατα εντοπισµένους κινδύνους για την
υγεία να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την καταλληλότητα υφιστάµενων µεθοδολογιών
εκτίµησης των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται µε κατασκευασµένα και
συµπτωµατικά παραγόµενα προϊόντα N&N
β)
παραγάγει ασφαλή και οικονοµικά αποδοτικά µέτρα για την ελαχιστοποίηση
της έκθεσης εργαζοµένων, καταναλωτών και του περιβάλλοντος σε βιοµηχανικής
κατασκευής οντότητες νανοµετρικής κλίµακας. Θα υποστηρίξει επίσης ευρύ φάσµα
µελετών (συµπεριλαµβανοµένων και επιδηµιολογικών) για (i) αξιολόγηση
τρεχόντων και µελλοντικά προβλεπόµενων επιπέδων έκθεσης, (ii) αξιολόγηση της
καταλληλότητας τρεχουσών µεθόδων ελέγχου της έκθεσης και (iii) δροµολόγηση
ενδεδειγµένων πρωτοβουλιών, πρόταση µέτρων ή/και έκδοση συστάσεων
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Βλέπε σηµείο 22 του κεφαλαίου 9 (σ. 82) της έκθεσης του 2004 της Royal Society και Royal Academy
of Engineering του ΗΒ, “Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties”.
COM(2004) 416.
COM(2002) 118.
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση και έγκριση
χηµικών ουσιών) http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm.
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γ)
αναπτύξει - µαζί µε κράτη µέλη, διεθνείς οργανισµούς, ευρωπαϊκούς
οργανισµούς, τον κλάδο και λοιπούς ενδιαφερόµενους - ορολογίας, κατευθυντήριων
γραµµών, µοντέλων και πρότυπων για εκτίµηση διακινδύνευσης, καθόλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντων N&N. Οι διαδικασίες εκτίµησης και
διαχείρισης της διακινδύνευσης θα πρέπει, κατά περίπτωση, να προσαρµόζονται
ανάλογα ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας
δ)
εξετάσει και, κατά περίπτωση, προτείνει τροποποιήσεις σε κανονισµούς ΕΕ,
σε διάφορους τοµείς υπό το πρίσµα των παραπάνω, αποδίδοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι
αποκλειστική, προσοχή σε (i) όρια τοξικότητας, (ii) όρια µετρήσεων και εκποµπών,
(iii) απαιτήσεις σήµανσης, (iv) εκτίµηση διακινδύνευσης και όρια έκθεσης και (v)
όρια παραγωγής και εισαγωγών κάτω από τα οποία δύναται µια ουσία να εξαιρείται
από κανονιστική ρύθµιση.
6.2

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη:

α)
Να καταρτίσουν µητρώα χρήσης και έκθεσης εφαρµογών N&N, ιδίως
βιοµηχανικά παραγόµενων οντοτήτων νανοµετρικής κλίµακας.
β)
Να αναθεωρήσουν και, κατά περίπτωση, να τροποποιήσουν την εθνική
νοµοθεσία ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες εφαρµογών και χρήσης
N&N
γ)
Να συνεκτιµήσουν τα νανοσωµατίδια στην εφαρµογή του προγράµµατος
κοινοποίησης νέων ουσιών της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.
δ)
Να υποστηρίξει την έγκριση των παγκόσµια αναγνωριζόµενων αριθµών
µητρώου της Chemicals Abstract Service και των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας
(Material Safety Data Sheets) όσον αφορά νανοϋλικά.
7.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η διεθνής συνεργασία σε θέµατα N&N απαιτείται τόσο µε χώρες προηγµένες
οικονοµικά και βιοµηχανικά (ώστε να υπάρξει µερισµός γνώσεων και εκµετάλλευση
της προκύπτουσας κρίσιµης µάζας) όσο και µε τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες
(ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στη γνώση και να αποφευχθεί η δηµιουργία
‘νανοχάσµατος’ ή απαρχάιντ στη γνώση). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη
συνεργασία µε χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εκείνες µε τις οποίες
υφίστανται συµφωνίες συνεργασίας Ε&T.
7.1 Σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της, και ιδίως τις συναφείς µε τον
παγκόσµιο οργανισµό εµπορίου, η Επιτροπή πρόκειται να:
α)
εντείνει τον διάλογο σε διεθνές επίπεδο αποβλέποντας στην έκδοση δήλωσης
ή ‘καλής διαγωγής’ για την υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση N&N. Θα απευθυνθεί
πρόσκληση στον κλάδο ώστε να υιοθετήσει τις αρχές αυτές
β)
αντιµετωπίσει ζητήµατα αµοιβαίου οφέλους σε παγκόσµιο επίπεδο, π.χ. στην
ονοµατολογία, τη µετρολογία, τις κοινές µεθοδολογίες εκτίµησης της
διακινδύνευσης και την καθιέρωση αποκλειστικής βάσης δεδοµένων για κοινή
χρήση τοξικολογικών, οικοτοξικολογικών καθώς και επιδηµιολογικών δεδοµένων

EL

12

EL

γ)
υποστηρίξει τη δηµιουργία ελεύθερου και ανοικτού ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού
αρχείου επιστηµονικών και τεχνικών δηµοσιεύσεων N&N, σύµφωνα µε τις αρχές
της δήλωσης περί πρόσβασης σε ερευνητικά δεδοµένα που προέρχονται από
δηµόσια χρηµατοδότηση του ΟΟΣΑ25.
7.2

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη:

Να αυξήσουν την υποστήριξή τους για Ε&Α σε N&N και δηµιουργία ικανοτήτων σε
λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Υπογραµµίζει το δυναµικό που διαθέτει η N&N ώστε
να συµβάλλει προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας 26 και της
αειφόρου ανάπτυξης, π.χ. όσον αφορά τον καθαρισµό των υδάτων, την παροχή
υψηλής ποιότητας και ασφαλούς διατροφής, αποτελεσµατικότερη παροχή εµβολίων,
λιγότερο δαπανηρούς ελέγχους υγείας, αποτελεσµατικότερη διατήρηση και χρήση
της ενέργειας.
8.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Μια ολοκληρωµένη στρατηγική δεν µπορεί να υλοποιηθεί µε γραµµικό τρόπο, αλλά
απαιτεί την ανάληψη συνεκτικής και συντονισµένης δράσης. Επιπλέον, µε δεδοµένο
το αυξανόµενο ενδιαφέρον των πολιτών στις εφαρµογές N&N, είναι σηµαντικό η
δράση σε επίπεδο ΕΕ να έχει την κατάλληλη ορατότητα και να µεταδίδεται
επικοινωνιακά µε αποτελεσµατικό τρόπο.
Ανταποκρινόµενη στις προσκλήσεις του Συµβουλίου για συντονισµένη διαχείριση
των πρωτοβουλιών N&N σε ευρωπαϊκό επίπεδο27, η Επιτροπή θα ιδρύσει εστιακό
σηµείο για το συντονισµό σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά:
α)
Παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρµογής του παρόντος σχεδίου δράσης,
της συµµόρφωσης και συνοχής του µε τις πολιτικές της Επιτροπής (π.χ. Ε&Α,
εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση, πολιτικές για τις επιχειρήσεις, υγεία και
προστασία των καταναλωτών), συναφείς πρωτοβουλίες στην Ένωση και άλλες
σχετικές δραστηριότητες (π.χ. η διευθύνουσα επιτροπή βιοτεχνολογίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής), για την εξασφάλιση της µέγιστης αποτελεσµατικότητας
β)
Θποβολή εκθέσεων σχετικά µε την πραγµατοποιηθείσα πρόοδο του σχεδίου
δράσης, ανά διετία, προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε χρήση
δεικτών όπου αυτό είναι δυνατόν. Εφόσον απαιτηθεί θα αντιµετωπιστεί το
ενδεχόµενο αναθεώρησης του σχεδίου δράσης
γ)
Πραγµατοποίηση σειράς δραστηριοτήτων για πλαισίωση και ενίσχυση της
χρήσιµης, επωφελούς, επικερδούς και συναινετικής εκµετάλλευσης και εφαρµογής
N&N στην ΕΕ, π.χ. µέσω ειδικών δραστηριοτήτων ‘ανίχνευσης του ορίζοντα’,
προορατικού και υπεύθυνου διαλόγου µε το κοινό και πρωτοβουλιών ad hoc σε
διεθνές επίπεδο.
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Science, Technology and Innovation for the 21st Century, ΟΟΣΑ, Επιτροπή Υπουργικού Επιπέδου για
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