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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is de mening toegedaan dat de tijdens de denkpauze over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa spelende kwesties het beste rationeel beoordeeld kunnen 
worden aan de hand van criteria die bepalen welke het doeltreffendst zijn bij de 
versterking van het concurrentievermogen van de Europese economie en welke de 
Europese samenleving de meeste en beste hulpmiddelen en instrumenten in handen geven 
om de uitdagingen die de globalisering met zich meebrengt het hoofd te bieden; 

2. is van oordeel dat niet alleen over de institutionele kwesties moet worden nagedacht, maar 
dat nationale op Europa gerichte dialogen over de essentie van de in de Grondwet 
uitgestippelde beleidsrichtingen moeten worden ingezet, waarbij de toegevoegde waarde 
van de Gemeenschap in het algemeen en van de Grondwet in het bijzonder voor de 
Europese burgers duidelijk naar voren komt; stelt voor dat daarnaast de komende EU-
voorzitterschappen hooggeplaatste personen met Europese ervaring aanstellen om een 
diepgaand debat over het nut van een Europese Grondwet aan te voeren;

3. acht het wenselijk dat de denkpauze wordt gebruikt om de volgende onderwerpen met het 
publiek te bespreken: 
- de noodzakelijke bijdrage van EU-brede industriële beleidslijnen en strategieën om 

een duurzaam draagvlak te bevorderen voor de creatie van nieuwe banen;
- de redenen waarom een goed gestructureerd EU-beleid inzake onderzoek en innovatie 

de Europese industrie een nieuwe impuls kan geven, in het bijzonder de kleine en 
middelgrote industrie;

- het feit dat in het Grondwettelijk Verdrag het energiebeleid een eigen wettelijke 
grondslag zal hebben en onder de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten 
valt;

4. is van oordeel dat het bewustzijn van de burgers over Europa zou worden bevorderd als 
er in alle openbare gebouwen van de nationale en plaatselijke overheden over heel 
Europa een Europese vlag zou hangen;

5. beveelt aan dat fondsen van de Europese Gemeenschap worden gebruikt voor intensieve 
Europese persbriefingseminaries over EU-onderwerpen om zo het openbare debat over 
het Europese beleid te bevorderen; 

6. is van oordeel dat de Grondwet het besluitvormingsproces inzake het ruimte-, energie- en 
onderzoeksbeleid verbetert, waardoor de Unie een prominentere rol krijgt bij de opbouw 
van een veilige en duurzame omgeving.

7. is van mening dat nauwere contacten tussen het Europees Parlement en de nationale 
parlementen tot dat debat moeten bijdragen; is van mening dat om het nationale debat 
over de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Europa te intensiveren er 
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middelen moeten worden gevonden om de Lissabon-strategie op de nationale 
parlementaire agenda’s te plaatsen.

8. is van oordeel dat gezamenlijke vergaderingen tussen de betrokken Europese en nationale 
parlementaire commissies en tussen de Europese fracties en de nationale partijen zo 
frequent mogelijk moeten worden georganiseerd om een maximale deelname aan het 
democratische proces te bevorderen; beveelt ook aan dat nationale parlementaire 
deskundigen vertrouwd worden gemaakt met de Europese instrumenten en de toepassing 
daarvan; 

9. is van mening dat deze denkpauze niet alleen moet worden gebruikt om aan burgers uit te 
leggen welke kansen de Grondwet hun kan bieden, maar ook om uit te leggen dat de Unie 
alleen doeltreffend kan functioneren als de Unie en de lidstaten bij besluitvorming en 
tenuitvoerlegging nauw en efficiënt met elkaar samenwerken;

10. deelt het standpunt dat de invoering van de Europese Jongerenprijzen voor 
Uitmuntendheid (European Excellence Awards for Young People) en de steun voor de 
reeds bestaande prijzen een enorme stimulans zullen zijn voor onderzoek, innovatie,  
industriebeleid en energiebeleid, terreinen waarop Europa een pionier is of wil zijn.
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