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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že nejvhodnějšími kritérii k racionálnímu hodnocení záležitostí, které jsou 
právě v období reflexe o Smlouvě o Ústavě pro Evropu v popředí, jsou vyšší účinnost při 
podpoře konkurenceschopnosti hospodářství EU a vybavení společnosti EU mechanismy a
nástroji, které by byly schopné vyrovnat se s výzvami, které přináší globalizace;

2. je toho názoru, že kromě řešení institucionálních otázek by se měl na Evropu zaměřený 
dialog vedený v členských státech o obsahu politik, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o 
Ústavě pro Evropu, snažit ukázat přínos Společenství, a obzvláště Ústavy, pro evropské 
občany; navrhuje, aby kromě toho nadcházející předsednictví EU jmenovala vysoce 
postavené osobnosti s evropskými zkušenostmi, které by podporovaly podrobnou diskusi 
o účelu Evropské ústavy;

3. domnívá se, že je žádoucí, aby se období reflexe využilo k diskusi s veřejností: 

– o tom, že je nezbytné, aby celoevropské strategie a průmyslové politiky přispívaly k 
podpoře udržitelné základny pro vytváření nových pracovních míst;

– o důvodech, proč dobře strukturovaná politika v oblasti výzkumu a inovace může dát
čerstvý impuls evropskému průmyslu, zejména pokud jde o malé a střední podniky; 

– o tom, že podle Ústavní smlouvy bude mít energetická politika svůj vlastní právní 
základ a bude spadat do sdílené pravomoci Unie a členských států;

4. domnívá se, že povědomí veřejnosti o Evropě by se zvýšilo, kdyby byla v celé Evropě na 
všech budovách ústřední i místní správy vyvěšena evropská vlajka;

5. doporučuje, aby Evropské společenství financovalo časté tiskové konference a semináře o 
otázkách EU, které by byly prostředkem k podnícení veřejné diskuse o evropských 
politikách;

6. je toho názoru, že Ústava zdokonaluje proces rozhodování, pokud jde o politiku v oblasti 
vesmíru, energetiky a výzkumu, a díky tomu bude Unie hrát významnější roli při 
vytváření bezpečného a udržitelného prostředí;

7. domnívá se, že k této diskusi by měly přispět intenzivnější kontakty mezi Evropským 
parlamentem a národními parlamenty; je toho názoru, že k tomu, aby se rozproudila 
národní diskuse o hospodářském a sociálním vývoji v Evropě, je třeba najít prostředky, 
jak dostat Lisabonskou strategii na pořad jednání národních parlamentů;

8. domnívá se, že v zájmu podnícení co nejvyšší účasti veřejnosti v demokratickém procesu 
by se měly co nejčastěji konat schůze partnerských výborů Evropského parlamentu a 
národních parlamentů a zástupců politických skupin v Evropském parlamentu a 
politických stran z národních parlamentů; doporučuje také, aby se odborníci z národních 
parlamentů seznámili s evropskými nástroji a s jejich používáním;
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9. domnívá se, že období reflexe by mělo být využito nejenom k tomu, aby se občanům 
vysvětlily nové příležitosti, které by Smlouva o Ústavě mohla přinést, ale také k 
vysvětlení toho, že efektivní působení Unie závisí na těsné a účinné spolupráci mezi Unií 
a členskými státy v procesu rozhodování a uplatňování těchto rozhodnutí;

10. podporuje názor, že zavedení Evropských cen pro vynikající mladé vědce (European 
Excellence Awards) a podpora dalších ocenění, která už existují, významně přispějí k 
rozvoji výzkumu, inovace a energetické a průmyslové politiky, tj. v oblastech, ve kterých 
Evropa je – nebo se snaží být – předvojem pokroku.
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