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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. predlaga najprimernejša merila za racionalno oceno vprašanj, ki so v obdobju presoje o 
Pogodbi o Ustavi za Evropo trenutno v ospredju: večja učinkovitost pri spodbujanju 
konkurenčnosti gospodarstva EU ter orodja in instrumenti, ki bi družbi v EU omogočili 
laže soočanje z izzivi, ki jih prinaša globalizacija;

2. meni, da bi poleg obravnave institucionalnih vprašanj morali dodano vrednost Skupnosti 
in zlasti Ustave državljanom Evrope poskušati dokazati z nacionalnimi dialogi, ki bi 
obravnavali evropska vprašanja o politikah, določenih v Ustavi; predlaga tudi, da bi lahko 
prihodnja predsedstva EU imenovala ugledne posameznike z evropskimi izkušnjami, ki bi 
spodbujali poglobljeno razpravo o ciljih evropske ustave;

3. zaželeno je tudi, da bi obdobje presoje izkoristili za javno razpravo o:

- potrebnem prispevku vseevropskih strategij in industrijske politike, ki podpirajo 
trajnostno osnovo za ustvarjanje novih delovnih mest;

- razlogih, zakaj lahko dobro strukturirana politika EU na področju raziskav in inovacij 
da nov zagon evropski industriji, zlasti kar zadeva majhna in srednje velika podjetja;

- tem, da je za energetsko politiko v Ustavni pogodbi predvidena lastna pravna podlaga 
in da bo energetska politika v deljeni pristojnosti Unije in držav članic;

4. meni, da bi prisotnost evropske zastave v vseh javnih zgradbah centralnih in lokalnih 
oblasti po vsej Evropi povečala ozaveščenost javnosti o Evropi;

5. priporoča, da Evropska skupnost financira intenzivne evropske seminarje za obveščanje 
novinarjev o vprašanjih EU za spodbujanje javne razprave glede evropskih politik;

6. meni, da Ustava izboljšuje postopke odločanja pri politikah, ki zadevajo vesolje, energijo 
in raziskave, kar prinaša Uniji pomembnejšo vlogo pri ustvarjanju varnega in trajnostnega 
okolja;

7. meni, da bi okrepljeni stiki med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti 
prispevali k tej razpravi; meni, da je za krepitev nacionalne razprave o gospodarskem in 
socialnem razvoju Evrope treba najti način, kako postaviti lizbonsko strategijo na dnevni 
red nacionalnih parlamentov;

8. meni, da je za spodbujanje čim večje udeležbe javnosti v demokratičnem procesu treba 
organizirati kar se da pogoste skupne sestanke med zadevnimi evropskimi in nacionalnimi 
parlamentarnimi odbori ter predstavniki evropskih političnih skupin in nacionalnih 
političnih strank; priporoča tudi, da se nacionalni parlamentarni strokovnjaki seznanijo z 
evropskimi inštrumenti in njihovo uporabo;

9. meni, da bi morali obdobje za razmislek izkoristiti za seznanjanje državljanov o 
možnostih, ki jih prinaša Ustava, obenem pa bi jim morali tudi pojasniti, da je uspešnost 
Unije odvisna od tesnega in učinkovitega sodelovanja med Unijo in državami članicami 
pri sprejemanju in uresničevanju odločitev; 
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10. podpira mnenje, da bo uvedba evropskih nagrad za odličnost med mladimi ter podpora že 
obstoječim nagradam znatno podprla raziskovanje, inovacije ter energetsko in 
industrijsko politiko, kjer je Evropa v ospredju ali pa si tam želi biti;
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