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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. Sugeruje, że najwłaściwszymi kryteriami racjonalnej oceny zagadnień zajmujących 
obecnie pierwszy plan, w okresie refleksji nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla 
Europy są kryteria większej skuteczności w promowaniu konkurencyjności gospodarki 
Unii Europejskiej i dostarczenie narzędzi i instrumentów pozwalających społeczeństwu 
UE stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie globalizacja;

2. jest zdania, że poza rozważeniem kwestii instytucyjnych, ukierunkowane na Europę
dialogi krajowe na temat polityk w kształcie ustalonym w Konstytucji, powinny dążyć do 
pokazania wartości dodanej Wspólnoty a przede wszystkim Konstytucji dla obywateli 
Europy; ponadto proponuje, aby nadchodzące prezydencje UE wyznaczały cenione 
osobowości, mające doświadczenie europejskie w celu promowania pogłębionej debaty 
na temat Konstytucji Europejskiej;

3. uważa za pożądane, aby okres refleksji został wykorzystany na przedyskutowanie ze 
społeczeństwem: 

- niezbędnego wkładu wspólnych dla całej UE strategii oraz polityk przemysłowych 
dostarczających trwałych podstaw do tworzenia nowych miejsc pracy; 

- powodów, dla których dobrze zorganizowana polityka badań naukowych i innowacji 
UE może pobudzić przemysł europejski- zwłaszcza w zakresie małych i średnich 
przedsiębiorstw; 

- faktu, że w ramach Traktatu Konstytucyjnego polityka energetyczna będzie 
dysponować własną podstawą prawną oraz leżeć we wspólnej kompetencji Unii i 
Państw Członkowskich;

4. uważa, że europejska świadomość społeczeństwa byłaby spotęgowana obecnością flagi 
europejskiej na wszystkich publicznych budynkach rządów centralnych i lokalnych w 
całej Europie;

5. zaleca finansowanie przez Wspólnotę Europejską intensywnych seminariów 
briefingowych dla prasy europejskiej na temat kwestii europejskich jako sposobu na 
stymulację debaty publicznej odnośnie polityk europejskich;

6. jest zdania, że Konstytucja ulepsza proces podejmowania decyzji w zakresie przestrzeni 
kosmicznej, energii i polityki badań naukowych, przyznając Unii bardziej znaczącą rolę w 
budowaniu bezpiecznego i trwałego środowiska.

7. uważa, że bardziej wzmożone kontakty pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
parlamentami krajowymi mogłyby przyczyniać się do debaty; uważa, że w celu nasilenia 
debaty krajowej na temat gospodarczego i społecznego rozwoju Europy powinno się 
znaleźć środki do umieszczenia Strategii Lizbońskiej w harmonogramach prac 
parlamentów krajowych; dlatego też proponuje, aby ocena gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych konsekwencji dostarczona przez wytyczne Komisji dla 
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skuteczniejszej oceny jej wniosków stanowiła przedmiot sprawozdania dla parlamentów 
krajowych do celów specjalnej debaty publicznej.

8. uważa, że w celu zachęcania maksymalnej liczby członków społeczeństwa do udziału w 
procesie demokratycznym powinno się jak najczęściej organizować wspólne spotkania 
między odpowiednimi komisjami parlamentów krajowego i europejskiego, a także 
przedstawicielami europejskich grup politycznych i krajowych partii politycznych ; zaleca 
również, aby krajowi eksperci parlamentarni zostali zaznajomieni z instrumentami 
europejskimi i ich stosowaniem;

9. uważa, że okres refleksji powinien służyć nie tylko do przedstawienia obywatelom szans 
jakie może nieść ze sobą Konstytucja, ale także do wytłumaczenia, że skuteczność Unii 
zależy od bliskiej i efektywnej współpracy pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi 
w procesie podejmowania decyzji i ich wdrażania;

10. popiera opinię, że wprowadzenie Europejskiej Nagrody Doskonałości dla Młodzieży oraz 
poparcie dla już istniejących tego typu wyróżnień znacząco pobudzi politykę w 
dziedzinie badań, innowacji, energii oraz przemysłu, w których Europa jest lub ma 
aspiracje być w czołówce.
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