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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. javasolja, hogy az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés mérlegelésének időszakában 
mostanában előtérbe helyezett kérdések racionális értékelésének legmegfelelőbb 
kritériuma legyen a nagyobb eredményesség az EU gazdasága versenyképességének 
előmozdítása tekintetében és az EU társadalmának felruházása olyan eszközökkel, 
amelyekkel megbirkózhat a globalizációval járó kihívásokkal;

2. álláspontja szerint az intézményi kérdéseket érintő megfontolásokon túl az Alkotmányban 
meghatározott politikák tartalmáról szóló, Európára irányuló nemzeti párbeszédeknek
törekedniük kell arra, hogy szemléltessék az európai polgárok számára a Közösség, és 
különösen az Alkotmány hozzáadott értékét; javasolja továbbá, hogy a soron következő 
EU elnökségek nevezzenek ki európai tapasztalattal rendelkező, magas rangú 
személyiségeket az Európai Alkotmány érdekében folyó részletes vita előmozdítására;

3. kívánatosnak tarja, hogy a mérlegelési időszak alatt sor kerüljön az alábbi kérdések 
nyilvános megvitatására:
- az EU-szintű stratégiák és iparpolitikák szükségszerű hozadéka, hogy erősítik a 

munkahelyteremtés fenntartható bázisát; 
- annak indokai, hogy egy jól felépített innovációs és kutatási EU politika friss lendületet 

adhat az európai iparnak különösen az iparban működő kis- és középvállalkozások 
vonatkozásában; 

- hogy az Alkotmányról szóló Szerződés értelmében az energiapolitikának saját jogalapja 
lesz és az Unió és a tagállamok közötti megosztott hatáskörbe fog tartozni;

4. úgy véli, a közvéleményben fokozná Európa tudatosítását, ha Európa-szerte valamennyi 
központi és helyi kormányzati középületre kitűznék az európai zászlót;

5. javasolja, hogy az Európai Közösség EU témákról szóló, intenzív, a sajtót eligazító 
szemináriumokat finanszírozzon, amelyekkel ösztönözni lehetne az európai politikákra 
vonatkozó nyilvános vitákat;

6. úgy véli, hogy az Alkotmány az űrkutatási, energiai és kutatási politika terén javítja a 
döntéshozatali folyamatot, mivel a biztonságos és fenntartható környezet kialakításában a 
jelenleginél nagyobb szerepet biztosít az Uniónak;

7. úgy véli, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti elmélyített 
kapcsolatoknak hozzá kell járulniuk ehhez a vitához; úgy véli, annak érdekében, hogy 
felerősödjön az európai gazdasági és szociális fejlődésről szóló nemzeti szintű vita, meg 
kell találni az eszközöket, amelyek segítségével a lisszaboni stratégiát a nemzeti 
parlamentek napirendjére lehetne tűzni;

8. úgy véli, hogy a demokratikus folyamatban való minél szélesebb körű részvétel 
előmozdítása érdekében, amilyen gyakran csak lehetséges, közös találkozókat kellene 
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szervezni az érintett európai és nemzeti parlamenti bizottságok és az európai 
képviselőcsoportok, valamint a nemzeti politikai pártok képviselői között; javasolja 
továbbá, hogy a nemzeti parlamenti szakértőkkel ismertessék meg az európai eszközöket 
és használatukat;

9. úgy véli, hogy a mérlegelés időszakát nem csak arra kellene felhasználni, hogy 
megértessük a polgárokkal az Alkotmányban rejlő lehetőségeket, de arra is, hogy 
kifejtsük: az Unió eredményessége a döntéshozatalban és a végrehajtás során az Unió és a 
tagállamok közötti szoros és hatékony együttműködésen múlik;

10. támogatja a nézetet, amely szerint a Fiatalok Európai Díja a Kiemelkedő Teljesítményért 
bevezetése és a már létező díjak támogatása nagyot lendíthet a kutatási, innovációs és 
energia, valamint az ipari politikán, amelyeket illetően Európa az élvonalban van vagy oda 
szeretne tartozni.
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