
AD\590831LT.doc PE 362.759v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2005/2146(INI)

23.11.2005

NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto

teikiama Konstitucinių reikalų komitetui

dėl svarstymo laikotarpio: diskusijų apie Europos Sąjungą vertinimo 
struktūros, temų ir konteksto
(2005/2146(INI))

Nuomonės referentas: Hannes Swoboda



PE 362.759v02-00 2/5 AD\590831LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\590831LT.doc 3/5 PE 362.759v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigia, kad šiuo sutarties dėl Konstitucijos Europai svarstymų metu tinkamiausi iškilusių 
aktualių klausimų racionalaus vertinimo kriterijai yra tokie, kurie tam tikrais būdais ir 
priemonėmis, leidžiančiais efektyviausiai susidoroti su globalizacijos pateiktais 
uždaviniais, skatina ES ekonomikos konkurencingumą ir paramą ES visuomenei;

2. mano, kad, be svarstomų institucinių klausimų, rengiant į Europą orientuotas valstybių 
narių diskusijas dėl Konstitucijoje nurodytos politikos esmės, turi būti siekiama parodyti 
Bendrijos ir ypač Konstitucijos Europos piliečiams teikiamą naudą; be to, teigia, kad ES 
pirmininkaujančios valstybės galėtų skirti turinčius europinės patirties aukšto rango 
asmenis, kurie remtų nuodugnias diskusijas apie Europos Konstitucijos paskirtį;

3. mano, kad pageidautina, jog svarstymų laikotarpis būtų skirtas aptarti su visuomene:

– svarbų plačios ES strategijų ir pramonės politikos, remiančios naujų darbo vietų 
kūrimo tęstinumą, įnašą;
– priežastis, dėl kurių gerai struktūruota mokslinių tyrimų ir naujovių politika galėtų 
populiarinti Europos pramonę, ypač smulkiąją ir vidutinio dydžio;
– tai, kad pagal Sutartį dėl Konstitucijos energetikos politikai suteiktas savarankiškas 
teisinis pagrindas ir kad ji yra priskirta Sąjungos ir valstybių narių bendrai 
kompetencijai;

4. mano, kad visuomenės supratimas apie Europą būtų gilesnis, jeigu Europoje visuose 
centrinės ir vietos valdžios visuomeniniuose pastatuose kabėtų Europos vėliava;

5. siūlo Europos bendrijai finansuoti intensyvius Europos spaudos aptarimo seminarus, 
kuriuose būtų aptariamo ES iškilę klausimai, kaip priemonę skatinti visuomenines 
diskusijas apie Europos politiką;

6. laikosi nuomonės, kad Konstitucija tobulina erdvės, energetikos ir mokslinių tyrimų 
politikos sprendimų priėmimo procesą, padėdama užtikrinti didesnį Sąjungos vaidmenį 
kuriant saugią ir tvarią aplinką;

7. mano, kad intensyvesnis Europos Parlamento ir valstybių narių parlamentų bendravimas 
turi prisidėti prie tokių diskusijų; mano, kad, siekiant paspartinti valstybių narių 
diskusijas dėl ekonominės ir socialinės Europos plėtros, turi būti sukurtos priemonės, 
kuriomis Lisabonos strategija būtų įtraukta į valstybių narių parlamentines darbotvarkes;

8. mano, kad, siekiant skatinti visuomenę kuo aktyviau dalyvauti demokratijos procese, turi 
būti kaip įmanoma dažniau organizuojami bendri atitinkamų Europos ir valstybių narių 
parlamentinių komitetų ir Europos politinių grupių bei valstybių narių politinių partijų 
atstovų susitikimai; taip pat siūlo supažindinti valstybių narių parlamentų ekspertus su 
Europos priemonėmis ir jų paskirtimi;
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9. mano, kad svarstymo laikotarpiu piliečiams turi būti ne vien aiškinama apie Konstitucijos 
teikiamas galimybes, bet ir apie tai, kad Sąjungos efektyvumas priklauso nuo Sąjungos ir 
valstybių narių glaudesnio ir veiksmingesnio bendradarbiavimo priimant ir įgyvendinant 
sprendimus;

10. laikosi požiūrio, kad Europos apdovanojimų jaunimui įsteigimas ir parama 
apdovanotiesiems ypač populiarina mokslinių tyrimų, naujovių ir energetikos bei 
pramonės politiką, kurią Europa laiko arba trokšta laikyti pažangia.
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