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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je toho názoru, že nejvhodnějšími kritérii k racionálnímu hodnocení záležitostí, které jsou 
právě v období reflexe o Smlouvě o Ústavě pro Evropu v popředí, jsou vyšší účinnost při 
podpoře konkurenceschopnosti odvětví EU a vybavení společnosti EU mechanismy a
nástroji, které by byly schopné vyrovnat se s výzvami, které přináší globalizace;  

2. domnívá se, že i bez ohledu na institucionální otázky by se měl celoevropský dialog o 
podstatě politik, jak je uvedený ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu, snažit ukázat 
evropským občanům přínos Společenství a obzvláště Ústavy; je navíc toho názoru, že by 
nadcházející předsednictví EU mohla jmenovat vysoce postavené osobnosti s evropskými 
zkušenostmi, které by podporovaly širší diskusi o účelu evropské Ústavy;

3. domnívá se, že k této diskusi by měly přispět intenzivnější kontakty mezi Evropským 
parlamentem a národními parlamenty;

4. domnívá se, že období reflexe by se mělo využít nejenom k tomu, aby se občanům 
vysvětlily nové příležitosti, které by Smlouva o Ústavě mohla přinést, ale také k 
vysvětlení toho, že výkonnost Unie závisí na těsné a účinné spolupráci mezi Unií a 
členskými státy v procesu rozhodování a uplatňování těchto rozhodnutí;

5. domnívá se, že Smlouva o Ústavě zdokonaluje proces rozhodování co se týká prostoru, 
energie a politiky v oblasti výzkumu, a že by toto mohl být důležitý faktor přispívající k 
tomu, aby Unie ve vytváření bezpečného a udržitelného prostředí hrála významnější roli;

6. vítá skutečnost, že podle Smlouvy o Ústavě má energetická politika dán svůj vlastní 
právní základ, který předepisuje postup spolurozhodování s hlasováním kvalifikovanou 
většinou (čl. III - 256), a že spadá do společné působnosti Unie a členských států; je toho 
názoru, že toto dává Unii příležitost doplnit národní energetickou politiku zavedením 
účinných opatření týkajících se zabezpečení zásobování energií, úspor energie, 
energetické účinnosti a podpory náhradních forem energie, obzvláště obnovitelných;

7. domnívá se, že je žádoucí, aby se období reflexe využilo k diskusi s veřejností o tom, že je 
nezbytné, aby celoevropská průmyslová politika přispěla jako prostředek k podpoře snahy 
členských států o restrukturalizaci svých specifických průmyslových základů s cílem 
vytvořit nové pracovní příležitosti ve výrazně změněném prostředí;

8. podporuje názor, že dobře strukturovaná politika v oblasti výzkumu a inovace by mohla 
být čerstvým impulsem pro evropský průmysl - hlavně co se týká malých a středních 
podniků;

9. navrhuje, aby už nyní, v prvních fázích období reflexe, Parlament požadoval, aby byla 
oblast výzkumu a rozvoje náležitě financována, vzhledem k často citované důležitosti 
výzkumu při dosahování cílů Lisabonské strategie.


