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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. pripomína, že najvhodnejšie kritériá na racionálne hodnotenie otázok, ktoré sú v popredí v 
období reflexie o Zmluve o ústave pre Európu, sú vyššia účinnosť pri podpore 
konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ a vybavenie spoločnosti EÚ nástrojmi a 
prostriedkami spôsobilými vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša globalizácia;

2. domnieva sa, že bez ohľadu na inštitucionálne otázky by sa európsky orientované národné 
dialógy o podstate politiky, ako boli stanovené v Ústave, mali snažiť poukázať na 
zvýšenie hodnoty, ktoré má  Spoločenstvo, a najmä Ústava pre európskych občanov; ďalej 
navrhuje, že predsedníctva EÚ by v budúcnosti mohli menovať vysokopostavené 
osobnosti s európskymi skúsenosťami, ktoré by podnecovali širšie diskusie o význame 
európskej Ústavy;

3. považuje za nevyhnutné, aby sa obdobie reflexie využilo na verejnú diskusiu o:

- nevyhnutnom prispení celoeurópskych stratégií a priemyselných politík k podpore 
trvalo udržateľného základu pre tvorbu nových pracovných miest;

- dôvodoch, prečo náležite štruktúrovaná politika EÚ v oblasti výskumu a inovácie 
môže oživiť rozvoj priemyslu v Európe, najmä pokiaľ ide o malý a stredný priemysel; 

- tom, že v Zmluve o Ústave bude mať energetická politika vlastný právny základ 
a bude spadať do spoločnej právomoci Únie a členských štátov;

4. je toho názoru, že prítomnosť vlajky EÚ na všetkých verejných budovách v celej Európe, 
ktoré sú sídlom národných a miestnych orgánov, by zvýšila povedomie o Európe;

5. odporúča, aby Európske spoločenstvo financovalo intenzívne tlačové konferencie s 
európskou tematikou ako prostriedok podnecovania verejnej diskusie o európskych 
politikách;

6. domnieva sa, že Ústava zlepší rozhodovací proces pokiaľ ide o vesmírnu, energetickú 
a výskumnú politiku, keďže vyzdvihuje poprednú úlohu Únie pri vytváraní bezpečného 
a trvalo udržateľného prírodného prostredia;

7. domnieva sa, že k tejto diskusii by mali prispieť intenzívnejšie kontakty medzi 
Európskym parlamentom a národnými parlamentmi; domnieva sa, že na to, aby sa 
rozprúdila národná diskusia o hospodárskom a sociálnom rozvoji Európy by sa mali nájsť 
prostriedky ako zabezpečiť, aby sa Lisabonská stratégia dostala na program rokovaní 
národných parlamentov;

8. domnieva sa, že s cieľom maximálne podporiť účasť verejnosti na demokratickom 
procese, by sa mali čo najčastejšie organizovať spoločné stretnutia príslušných 
európskych a národných parlamentných výborov a zástupcov európskych politických 
skupín a národných politických strán; odporúča tiež, aby sa parlamentní odborníci 
jednotlivých štátov oboznámili s európskymi nástrojmi a ich používaním;
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9. domnieva sa, že obdobie reflexie by sa malo využiť nielen na vysvetľovanie občanom, aké 
možnosti by mohla Ústava priniesť, ale aj na objasňovanie skutočnosti, že efektívnosť 
Únie závisí od tesnej a účinnej spolupráce medzi Úniou a členskými štátmi v procese 
rozhodovania a v uplatňovaní rozhodnutia;

10. pridáva sa k názoru, že zavedenie európskych cien za výnimočné činy mládeže a podpora 
už existujúcich cien významne prispeje k rozvoju výskumných, inovačných, 
energetických a hospodárskych politík - oblastí, na čele ktorých Európa stojí, alebo sa 
snaží stáť.
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