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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att de lämpligaste kriterierna för en rationell utvärdering av 
de frågor som nu är aktuella för perioden av eftertanke om fördraget om upprättande 
av en konstitution för Europa är ökad effektivitet när det gäller att främja EU:s 
ekonomi och att EU utrustas med verktyg och instrument för att hantera de utmaningar
som globaliseringen medför.

2. Europaparlamentet anser att man, utöver diskussionen om de institutionella frågorna, 
bör försöka att göra EU-medborgarna uppmärksamma på gemenskapens och särskilt 
konstitutionens mervärde genom att föra Europaorienterade nationella dialoger om 
innehållet i de politikområden som fastställs i konstitutionen. Europaparlamentet 
föreslår vidare att man under de kommande EU-ordförandeskapen utser högt uppsatta 
personer med erfarenhet av EU att föra en djupgående debatt om syftet med en 
konstitution för Europa.

3. Europaparlamentet anser att perioden av eftertanke skall användas till att föra 
diskussioner med allmänheten om

– de nödvändiga bidrag som EU-täckande strategier och industripolitik kan ge 
genom att främja en hållbar grund för skapande av nya arbetstillfällen,

– anledningarna till att en välstrukturerad EU-politik om forskning och innovation 
kan ge ett nytt uppsving för europeisk industri, särskilt för de små och medelstora 
industriföretagen,

– att energipolitiken inom ramen för konstitutionsfördraget kommer att förses med 
en egen rättslig grund och att befogenheterna kommer att delas mellan EU och 
medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet anser att medborgarnas känsla för Europa bör stärkas genom 
flaggande med EU-flaggan på alla centralt och lokalt belägna offentliga byggnader 
inom EU.

5. Europaparlamentet föreslår att gemenskapen skall finansiera intensivutbildning för 
europeiska journalister i EU-frågor i syfte att främja den allmänna debatten om 
EU-politiken.

6. Europaparlamentet anser att konstitutionen förbättrar beslutsfattandet när det gäller 
rymd-, energi- och forskningspolitik, genom att den ger unionen en mer framträdande 
roll i uppbyggandet av en säker och hållbar miljö.

7. Europaparlamentet anser att närmare kontakter mellan Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten skulle bidra till denna debatt. Parlamentet anser dessutom att 
man för att främja de nationella debatterna om ekonomisk och social utveckling i 
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Europa bör föra upp diskussioner om Lissabonstrategin på dagordningen i de 
nationella parlamenten.

8. Europaparlamentet anser att man för att främja maximalt deltagande från 
medborgarnas sida i den demokratiska processen så ofta som möjligt bör anordna 
gemensamma sammanträden för Europaparlamentets utskott och motsvarande utskott i 
de nationella parlamenten samt för representanter för de Europeiska politiska 
grupperna och motsvarande nationella politiska partier. Parlamentet stöder dessutom 
ytterligare insatser för att göra nationella experter inom parlamenten bekanta med 
EU-verktygen och deras användning.

9. Europaparlamentet anser att perioden av eftertanke inte endast bör användas för att 
förklara för medborgarna vilka möjligheter konstitutionen skulle kunna föra med sig, 
utan också för att förklara att unionens effektivitet beror på ett nära och effektivt 
samarbete mellan unionen och medlemsstaterna i besluts- och 
genomförandeprocesserna.

10. Europaparlamentet anser att inrättande av nya EU-pris för utomordentliga insatser från 
ungdomar och stöd till de pris som redan finns i hög grad kommer att främja 
forsknings-, innovations-, energi- och industripolitik, dvs. de områden där EU är eller 
vill bli en föregångare.
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