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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ierosina, ka vispiemērotākie kritēriji, lai racionāli novērtētu ar Eiropas Konstitūcijas 
Līgumu saistītos aktuālos pārdomājamos jautājumus, ir lielāka efektivitāte ES ekonomikas 
konkurētspējas veicināšanā un ES sabiedrības apveltīšana ar rīkiem un instrumentiem, lai 
varētu risināt globalizācijas radītos uzdevumus;

2. uzskata, ka papildus institucionālo jautājumu apspriešanai uz Eiropu orientētiem 
nacionālajiem dialogiem par Konstitūcijā noteikto politiku būtību jācenšas arī parādīt, 
kādu labumu Eiropas pilsoņiem sniedz Kopiena un it īpaši Konstitūcija; turklāt ierosina, 
ka turpmākās ES prezidentūras varētu izvirzīt Eiropas jautājumos pieredzējušas augsta 
līmeņa amatpersonas, kuru uzdevums būtu veicināt nopietnas debates par Eiropas 
Konstitūcijas mērķi;

3. uzskata par vēlamu, ka pārdomu laikā ar sabiedrību pārrunātu šādas tēmas:

- ES mēroga stratēģija un rūpniecības politikas nepieciešamais devums, lai veicinātu 
ilgtspējīgu pamatu jaunu darbavietu radīšanai;

- iemesli, kāpēc labi strukturēta pētniecības un jauninājumu ES politika var dot jaunu 
stimulu Eiropas rūpniecībai, it īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem; 

- saskaņā ar Konstitucionālo līgumu enerģētikas politikai piešķirs neatkarīgu tiesisko 
pamatu, un tā būs Savienības un dalībvalstu dalītā kompetencē;

4. uzskata, ka sabiedrība labāk apzinātos Eiropu, ja visās valsts un pašvaldību iestādēs visā 
Eiropā būtu Eiropas karogs;

5. iesaka paredzēt Eiropas Kopienas finansējumu intensīviem Eiropas preses paziņojumu 
semināriem par ES jautājumiem kā līdzekli, lai stimulētu diskusiju sabiedrībā par Eiropas 
politikām;

6. uzskata, ka Konstitūcija uzlabo lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz kosmosa, 
enerģētikas un pētniecības politiku, piešķirot Eiropas Savienībai nozīmīgāku lomu drošas 
un ilgtspējīgas vides veidošanā;

7. uzskata, ka šajās debatēs ieguldījums jādod intensīvām Eiropas Parlamenta un valstu 
parlamentu attiecībām; uzskata, ka, lai paplašinātu debates dalībvalstīs par Eiropas 
ekonomisko un sociālo attīstību, ir jāatrod līdzekļi Lisabonas stratēģijas iekļaušanai valstu 
parlamentu darba kārtībā; 

8. uzskata, ka, lai veicinātu maksimālu sabiedrības dalību demokrātijas procesā, pēc iespējas 
biežāk jāorganizē tikšanās starp attiecīgajām Eiropas un valstu parlamentārajām 
komitejām un Eiropas politisko grupu un valstu politisko partiju pārstāvjiem; iesaka arī, 
lai valstu parlamentāros ekspertus iepazīstinātu ar Eiropas instrumentiem un to lietošanu;

9. uzskata, ka pārdomu laiks jāizmanto ne tikai, lai pilsoņiem izskaidrotu iespējas, ko sniegtu 
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Konstitūcija, bet arī lai izskaidrotu, ka Eiropas Savienības efektivitāte ir atkarīga no ciešas 
un efektīvas sadarbības starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm lēmumu pieņemšanā un 
īstenošanā;

10. atbalsta uzskatu, ka Eiropas Izcilības apbalvojuma jauniešiem ieviešana un jau esošo 
apbalvojumu atbalsts dos ievērojamu stimulu pētniecībai, jauninājumiem, kā arī 
enerģētikas un rūpniecības politikai, kurā Eiropa ir vai vēlas būt līderis.
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