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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. προτείνει ότι τα καταλληλότερα κριτήρια για μια ορθολογική αξιολόγηση των υπό 
συζήτηση θεμάτων κατά την περίοδο προβληματισμού της Συνθήκης για τη θέσπιση 
Συντάγματος της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ και η παροχή στην κοινωνία της ΕΕ 
εργαλείων και μέσων, κατάλληλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση·

2. είναι της γνώμης ότι, εκτός από την εξέταση των θεσμικών θεμάτων, οι εθνικοί διάλογοι 
για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ουσία των πολιτικών που ορίζονται στο Σύνταγμα, θα 
πρέπει να επιδιώκουν το να καταδείξουν την προστιθέμενη αξία της Κοινότητας και 
ειδικότερα του Συντάγματος για τους πολίτες της Ευρώπης· προτείνει, επίσης, ότι οι 
επερχόμενες προεδρίες της ΕΕ να ορίσουν υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους με 
ευρωπαϊκή εμπειρία με σκοπό την προώθηση της εις βάθος συζήτησης σχετικά με τους 
στόχους ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος·

3. θεωρεί επιθυμητή την αξιοποίηση της περιόδου προβληματισμού για να συζητηθούν με 
την κοινή γνώμη:

- η απαραίτητη συνεισφορά των στρατηγικών και βιομηχανικών πολιτικών σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα που αποτελούν βιώσιμη βάση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,

- οι λόγοι για τους οποίους μία καλά διαρθρωμένη πολιτική της ΕΕ για την έρευνα και 
την καινοτομία μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίως όσον 
αφορά τις μικρομεσαίες βιομηχανίες,

- το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Συνθήκης, η πολιτική για την ενέργεια 
θα διαθέτει δική της νομική βάση και θα εμπίπτει στην κοινή αρμοδιότητα της Ένωσης 
και των κρατών μελών·

4. θεωρεί ότι θα τονωθεί το ευρωπαϊκό αίσθημα των πολιτών από ένα πρόγραμμα 
ανάρτησης της Ευρωπαϊκής σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια της Ευρώπης, τόσο της 
κεντρικής κυβέρνησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης·

5. προτείνει να χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια 
Ευρωπαίων δημοσιογράφων σε θέματα ΕΕ, ως εργαλείο για την υποβοήθηση του 
δημόσιου διαλόγου γύρω από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές·

6. είναι της γνώμης ότι το Σύνταγμα βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον 
αφορά την πολιτική για το διάστημα, την ενέργεια και την έρευνα, προσδίδοντας στην 
Ένωση καθοριστικότερο ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς και βιώσιμου 
περιβάλλοντος·
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7. θεωρεί ότι, στη συζήτηση αυτή, θα πρέπει να συμβάλουν οι εντατικοποιημένες επαφές 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· θεωρεί επίσης ότι, 
για να ενισχυθούν οι εθνικοί διάλογοι για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ευρώπης, θα πρέπει να θεσπισθούν μηχανισμοί για τη συζήτηση της Στρατηγικής της 
Λισαβόνας στα εθνικά Κοινοβούλια·

8. είναι της γνώμης ότι είναι σκόπιμο, για την καλύτερη δυνατή προώθηση της συμμετοχής 
των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία, να συνεδριάζουν όσο γίνεται συχνότερα οι 
αντίστοιχες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών 
Κοινοβουλίων και αντιπροσωπείες των Ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων και των εθνικών 
πολιτικών κομμάτων από κοινού· υποστηρίζει, επίσης, τη λήψη μέτρων για την 
εξοικείωση του επιστημονικού προσωπικού των εθνικών Κοινοβουλίων με τη χρήση των 
Ευρωπαϊκών εργαλείων·

9. θεωρεί ότι η περίοδος προβληματισμού θα πρέπει να αξιοποιηθεί όχι μόνο για να 
ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το Σύνταγμα, 
αλλά και για το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα της Ένωσης εξαρτάται από τη στενή 
και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών στη λήψη και 
εφαρμογή αποφάσεων·

10. υποστηρίζει την άποψη ότι η θεσμοθέτηση νέων και η ενίσχυση ήδη υπαρχόντων 
Ευρωπαϊκών Βραβείων Αριστείας για Νέους θα δώσει μεγάλη ώθηση στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας, της ενεργειακής και της βιομηχανικής πολιτικής όπου η 
Ευρώπη είναι ή επιθυμεί να γίνει πρωτοπόρα.
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