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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Entende que os critérios mais adequados para uma avaliação racional das questões 
actualmente em discussão no período de reflexão sobre o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa são os de uma maior eficácia para a promoção da 
competitividade da economia da UE e a implementação de materiais e instrumentos que 
tornem a sociedade da UE capaz de enfrentar os desafios decorrentes da globalização;

2. Entende que, para além do estudo das questões institucionais, os diálogos nacionais 
orientados para a Europa sobre a substância das políticas tal como estabelecidas na 
Constituição devem procurar realçar o valor acrescentado da Comunidade e, em 
particular, da Constituição para os cidadãos europeus; recomenda, além disso, que as 
próximas presidências da UE procedam à nomeação de personalidades de alto nível, 
detentoras de experiência europeia, a fim de promoverem um debate aprofundado sobre os 
objectivos de uma Constituição Europeia; 

3. Considera desejável que o período de reflexão seja utilizado para uma discussão pública 
sobre:

- os contributos necessários das estratégias e políticas industriais à escala da União 
Europeia  que favoreçam uma base sustentável para a criação de novos postos de 
trabalho;

- as razões pelas quais uma política de investigação e inovação bem estruturada da UE 
pode dar um novo impulso à indústria europeia, em especial no que respeita às 
pequenas e médias indústrias; 

- o facto de que, nos termos do Tratado Constitucional, a política energética será dotada 
de  uma base jurídica própria e irá inserir-se no domínio das competências partilhadas 
da União e dos Estados-Membros;

4. Considera que a consciencialização pública em relação à Europa aumentaria com a 
presença da bandeira europeia em todos os edifícios públicos da administração central e 
local em toda a Europa;

5. Recomenda o financiamento por parte da Comunidade Europeia de seminários intensivos 
de informação à imprensa sobre questões europeias como forma de estimular o debate 
público relativo às políticas europeias;

6. Entende que a Constituição melhora o processo de tomada de decisões no que respeita à 
política espacial, energética e de investigação, conferindo um papel mais destacado à 
União na construção de um ambiente seguro e sustentável;

7. Considera que a intensificação dos contactos entre o Parlamento Europeu e os 
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parlamentos nacionais deve contribuir para esse debate; considera que, de forma a 
intensificar o debate nacional sobre o desenvolvimento económico e social da Europa, 
deveriam ser encontrados meios para colocar a Estratégia de Lisboa nas ordens de 
trabalhos dos parlamentos nacionais;

8. Considera que, de forma a encorajar a máxima participação pública no processo 
democrático, deveriam ser organizadas tão frequentemente quanto possível reuniões 
conjuntas entre comissões parlamentares europeias e nacionais relevantes e os 
representantes de grupos políticos europeus e dos partidos políticos nacionais; recomenda 
ainda que os peritos parlamentares nacionais se familiarizem com os instrumentos 
europeus e sua utilização;

9. Entende que o período de reflexão deve ser aproveitado não só para explicar aos cidadãos 
as oportunidades que a Constituição pode proporcionar, mas também  para explicar que a 
eficácia da União depende de uma cooperação estreita e eficaz entre a União e os 
Estados-Membros no processo de tomada de decisão e na respectiva implementação;

10. Apoia a ideia de que a introdução de Prémios Europeus de Excelência para Jovens bem 
como o apoio aos prémios já existentes darão um impulso muito importante à política de 
investigação, de inovação, de energia e industrial nas quais a Europa está, ou aspira a estar 
na vanguarda.
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