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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. teeb ettepaneku, et sobivaimad kriteeriumid Euroopa põhiseaduse lepingu jaoks võetud 
järelemõtlemisajal esiplaanil olevate küsimuste ratsionaalseks hindamiseks on suurem 
tõhusus ELi majanduse konkurentsivõime edendamisel ja ELi ühiskonnale abinõude ja 
vahendite pakkumine, mis võimaldaksid üleilmastumise väljakutsetega toime tulla;

2. on seisukohal, et lisaks institutsiooniliste küsimuste kaalumisele peaksid Euroopale 
orienteeritud riiklikud dialoogid põhiseaduses määratletud poliitika teemal püüdma 
näidata ühenduse ning eriti põhiseaduse lisaväärtust Euroopa kodanike jaoks; teeb 
ettepaneku, et lisaks võiksid tulevased ELi eesistujad määrata Euroopa asjades kogenud 
kõrgeid isikuid edendama põhjalikke arutelusid Euroopa põhiseaduse eesmärgi kohta;

3. peab soovitatavaks, et järelemõtlemisaega tuleks kasutada üldsusega järgmiste teemade 
arutamiseks:

- kogu ELi hõlmavate uute töökohtade loomise jätkusuutlikku alust soodustavate 
strateegiate ja tööstuspoliitika vajalik panus;

- põhjused, miks teadusuuringute ja uuendustegevuse struktureeritud ELi poliitika võib 
stimuleerida Euroopa tööstust, eriti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid; 

- et põhiseaduse lepinguga kindlustatakse energiapoliitikale õiguslik alus ning et see 
kuulub liidu ja liikmesriikide jagatud pädevusse;

4. leiab, et üldsuse teadlikkus Euroopa kohta suureneks tänu Euroopa lipu olemasolule 
kõikide kesksete või kohalike omavalitsuste hoonete küljes üle kogu Euroopa; 

5. soovitab Euroopa Ühendusel rahastada intensiivseid Euroopa pressiteabe seminare ELi 
küsimuste kohta kui avaliku arutelu ergutusvahendeid seoses Euroopa poliitikaga;

6. on seisukohal, et põhiseadus tõhustab otsustamisprotsessi kosmose-, energia- ja 
teadusuuringute poliitika valdkonnas, andes liidule veelgi silmapaistvama rolli turvalise ja 
säästva keskkonna loomisel;

7. leiab, et Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vaheliste suhete tugevdamine 
peaks sellele arutelule kaasa aitama; leiab, et riikliku arutelu tõhustamiseks Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse arengu kohta tuleks leida vahendeid Lissaboni strateegia 
lisamiseks liikmesriikide parlamentide päevakordadesse; 

8. leiab, et avalikkuse maksimaalse osalemise julgustamiseks demokraatlikus protsessis 
tuleks võimalikult sageli korraldada ühiseid nõupidamisi asjakohaste Euroopa ja 
liikmesriikide parlamendikomisjonide ning Euroopa fraktsioonide ja liikmesriikide 
erakondade esindajate vahel;  soovitab, et liikmesriikide parlamentide ekspertidele 
tutvustataks Euroopa vahendeid ja nende kasutamist;

9. leiab, et järelemõtlemisaega ei tuleks kasutada üksnes selleks, et kodanikele selgitada 
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põhiseadusega kaasnevaid võimalusi, vaid et selgitada neile ka seda, et liidu tõhusus 
sõltub liidu ja liikmesriikide vahelisest tihedast ja tõhusast koostööst otsuste langetamisel 
ning ellu viimisel;

10. toetab arvamust, et noortele tippsaavutuste puhul antavate Euroopa auhindade 
kasutuselevõtmine ning toetus juba olemasolevatele annab suure tõuke teadustööle, 
innovatsioonile ja energia- ning tööstuspoliitikale, mille puhul Euroopa on esirinnas või 
pürgib sinna.
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