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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. foreslår, at de mest hensigtsmæssige kriterier for en rationel vurdering af de spørgsmål, 
der i øjeblikket står i forgrunden under tænkepausen i forbindelse med traktaten om en 
forfatning for Europa, er større effektivitet med hensyn til fremme af EU-sektorernes 
konkurrenceevne, og at EU udstyres med redskaber og instrumenter, der gør det muligt 
at tage udfordringerne fra globaliseringen op;

2. mener, at der ud over diskussionen om de institutionelle spørgsmål bør iværksættes en 
europæisk dialog om indholdet af politikkerne i forfatningen, der kan vise de 
europæiske borgere fordelene ved EU og navnlig ved forfatningen; foreslår, at de 
kommende EU-formandskaber kan udpege højtstående personligheder med erfaring i 
EU-anliggender til at fremme en tilbundsgående debat om formålet med en forfatning 
for Europa;

3. mener, at intensiverede kontakter mellem Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter bør bidrage til den debat;

4. mener, at tænkepausen bør anvendes ikke bare til at forklare borgerne, hvilke chancer 
forfatningen kan give, men også til at forklare, at EU's effektivitet afhænger af et tæt og 
effektivt samarbejde mellem EU og medlemsstaterne om beslutningstagning og 
gennemførelse;

5. er af den opfattelse, at forfatningen forbedrer beslutningstagningsprocessen i forbindelse 
med politikken for rumfart, energi og forskning, og at dette kan være en vigtig faktor, 
der bidrager til sikre EU en mere fremtrædende rolle med hensyn til opbygning af et 
sikkert og bæredygtigt miljø;

6. glæder sig over, at energipolitikken i henhold til forfatningen får sit eget retsgrundlag, 
som foreskriver anvendelse af proceduren med fælles beslutningstagning med 
kvalificeret flertalsafstemning (artikel III - 256), og at den hører under området med delt 
kompetence mellem Unionen og medlemsstaterne; mener, at dette giver EU mulighed 
for at supplere den nationale energipolitik ved at indføre effektive foranstaltninger 
vedrørende energiforsyningssikkerhed, energibesparelser, energieffektivitet og fremme 
af alternative og navnlig vedvarende energiformer;

7. finder det ønskværdigt, at tænkepausen bruges til med offentligheden at drøfte det 
nødvendige bidrag fra en EU-dækkende industripolitik som støtte for medlemsstaternes 
bestræbelser på at omstrukturere de enkelte landes industrielle strukturer med henblik 
på at skabe nye arbejdspladser i et radikalt ændret miljø;

8. støtter det synspunkt, at en velstruktureret forsknings- og innovationspolitik kan give 
nye impulser til europæisk industri - navnlig for så vidt angår små og mellemstore 
virksomheder;
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9. foreslår, at Parlamentet allerede nu, på et tidligt tidspunkt i tænkepausen, forlanger 
tilstrækkelig finansiering til forskning og udvikling i betragtning af forskningens ofte 
nævnte betydning for opfyldelse af målene i Lissabon-strategien.


