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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. foreslår, at de mest hensigtsmæssige kriterier for en rationel vurdering af de spørgsmål, 
der i øjeblikket står i forgrunden under tænkepausen i forbindelse med traktaten om en 
forfatning for Europa, er større effektivitet med hensyn til fremme af den europæiske 
økonomis konkurrenceevne, og at EU udstyres med redskaber og instrumenter, der gør 
det muligt at tage udfordringerne fra globaliseringen op;

2. mener, at der ud over diskussionen om de institutionelle spørgsmål bør iværksættes 
Europa-orienterede nationale dialoger om indholdet af politikkerne i forfatningen, der 
kan vise de europæiske borgere fordelene ved EU og navnlig ved forfatningen; foreslår, 
at de kommende EU-formandskaber kan udpege højtstående personligheder med 
erfaring i EU-anliggender til at fremme en tilbundsgående debat om formålet med en 
forfatning for Europa;

3. finder det ønskeligt, at tænkepausen anvendes til at drøfte følgende med befolkningen: 

– det nødvendige bidrag fra EU-strategier og -industripolitikker, som giver et 
bæredygtigt grundlag for skabelse af nye arbejdspladser,

– årsagerne til, at en velstruktureret EU-politik for forskning og innovation kan give et 
frisk pust til europæisk industri, navnlig med hensyn til små og mellemstore 
virksomheder,

– at energipolitikken i henhold til forfatningstraktaten vil få sit eget retsgrundlag og 
henhøre under Unionens og medlemsstaternes delte kompetence;

4. mener, at offentlighedens bevidsthed om Europa kunne styrkes, hvis det europæiske 
flag optræder i alle statslige og kommunale offentlige bygninger i Europa;

5. anbefaler, at Fællesskabet finansierer intensive europæiske briefinger for pressen om 
EU-spørgsmål med henblik på at stimulere den offentlige debat om europæiske 
politikker;

6. mener, at forfatningen forbedrer beslutningstagningsprocessen med hensyn til rum-, 
energi- og forskningspolitik, hvilket giver Unionen en mere fremtrædende rolle i 
opbygningen af et sikkert og bæredygtigt miljø;

7. mener, at intensiverede kontakter mellem Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter bør bidrage til den debat; mener, at der med henblik på at sætte gang i den 
nationale debat om Europas økonomiske og sociale udvikling bør findes metoder til at 
sætte Lissabon-strategien på dagsordenen i de nationale parlamenter;

8. mener, at der for at fremme den størst mulige offentlige deltagelse i den demokratiske 
proces så ofte som muligt bør arrangeres fælles møder mellem de relevante europæiske 
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og nationale parlamentsudvalg og repræsentanter for de europæiske politiske grupper og 
nationale politiske partier; anbefaler endvidere, at de nationale parlamentariske 
eksperter sættes ind i de europæiske instrumenter og anvendelsen deraf;

9. mener, at tænkepausen bør anvendes ikke bare til at forklare borgerne, hvilke chancer 
forfatningen kan give, men også til at forklare, at EU's effektivitet afhænger af et tæt og 
effektivt samarbejde mellem EU og medlemsstaterne om beslutningstagning og 
gennemførelse;

10. støtter det synspunkt, at indførelse af en europæisk pris for begavede unge og støtte af 
de eksisterende vil give en positiv impuls til forskning, innovation og energi samt til 
industripolitikken, hvor Europa er eller ønsker at være førende.
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