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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ehdottaa, että sopivimmat perusteet Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
harkintakaudella käsiteltävien, tällä hetkellä etusijalla olevien asioiden järkevää arviointia 
varten olisivat EU:n talouden kilpailukyvyn tehokkaampi edistäminen ja unionin 
varustaminen välineillä, joilla voidaan hallita globalisaation tuomia haasteita;

2. on sitä mieltä, että perustuslaista tehdyssä sopimuksessa määriteltyjen politiikkojen sisällöstä 
käytävässä EU:hun keskittyvässä kansallisessa vuoropuhelussaan pitäisi institutionaalisten 
kysymysten käsittelyn lisäksi pyrkiä osoittamaan yhteisön ja erityisesti perustuslain lisäarvo 
unionin kansalaisille; ehdottaa lisäksi, että tulevat neuvoston puheenjohtajavaltiot voisivat 
nimittää korkea-arvoisia henkilöitä, joilla on kokemusta Euroopan unionista, edistämään 
Euroopan perustuslain tarkoituksesta käytävää perusteellista keskustelua;

3. Pitää toivottavana, että harkinta-aikaa käytetään keskusteluun yleisön kanssa:

– EU:n laajuisten strategioiden ja teollisuuspolitiikkojen tarpeellisesta panoksesta, jolla 
edistetään kestävällä tavalla työpaikkojen luomista;

– syistä, miksi hyvin jäsennetty EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka voi antaa uutta 
vauhtia Euroopan teollisuudelle etenkin pk-teollisuuden kohdalla;

– siitä, että energiapolitiikalla on perustuslakisopimuksen mukaan oma oikeusperusta, ja 
se on unionin ja jäsenvaltioiden jaetun toimivallan alainen;

4. katsoo, että yleistä tietoisuutta EU:sta kohennettaisiin sillä, että Euroopan unionin lippu olisi 
esillä kaikissa valtion keskus- ja aluehallinnon rakennuksissa koko EU:n alueella;

5. suosittaa yhteisön rahoituksen myöntämistä intensiivisiin lehdistölle suunnattuihin 
eurooppalaisiin seminaareihin EU-asioista, sillä se edistää julkista keskustelua EU:n 
toimintalinjoista;

6. katsoo, että perustuslaki parantaa tilankäyttöä, energiaa ja tutkimuspolitiikkaa koskevaa 
päätöksentekoprosessia takaamalla unionille merkittävän tehtävän turvallisen ja kestävän 
ympäristön rakentamisessa;

7. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tiiviimpi yhteistyö edistäisi 
kyseistä keskustelua; katsoo, että olisi löydettävä keinot Lissabonin strategian 
sisällyttämiseksi kansallisten parlamenttien esityslistalle kansallisen keskustelun 
vauhdittamiseksi Euroopan taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä;

8. katsoo, että kansalaisten osallistumisen edistäminen demokraattisessa prosessissa edellyttää 
yhteisten kokousten järjestämistä mahdollisimman usein Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien asianmukaisten valiokuntien sekä Euroopan parlamentin 
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poliittisten ryhmien ja kansallisten poliittisten puolueiden välillä; suosittaa, että kansallisten 
parlamenttien asiantuntijoita perehdytetään käyttämään erilaisia EU:n työvälineitä;

9. on sitä mieltä, että harkintakaudella ei pitäisi tyytyä pelkästään selittämään kansalaisille 
perustuslain suomia mahdollisuuksia, vaan olisi myös pyrittävä selittämään unionin 
tehokkuuden olevan riippuvainen unionin ja jäsenvaltioiden kiinteästä ja tehokkaasta 
yhteistyöstä päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa;

10. tukee ajatusta, että uusi eurooppalainen palkinto nuorille (European Excellence Award for 
Young People) sekä olemassa olevat palkinnot edistävät huomattavasti tutkimusta, 
innovaatiota, energiaa ja teollisuuspolitiikkaa, joissa EU on tai haluaa olla kehityksen 
etulinjassa.
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