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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. προτείνει ότι τα καταλληλότερα κριτήρια για μια λογική αξιολόγηση των 
σημαντικότερων επί του παρόντος θεμάτων στην περίοδο εξέτασης της Συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της ΕΕ και η παροχή στην κοινωνία της 
ΕΕ εργαλείων και μέσων, κατάλληλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
συνεπάγεται η παγκοσμιοποίηση,

2. είναι της γνώμης ότι, εκτός από την εξέταση των θεσμικών θεμάτων, ένας πανευρωπαϊκός 
διάλογος για την ουσία των πολιτικών που ορίζονται στο Σύνταγμα θα πρέπει να στοχεύει 
στο να αποδείξει την προστιθέμενη αξία της Κοινότητας και ιδιαιτέρως του Συντάγματος 
για τους πολίτες της Ευρώπης· προτείνει, επίσης, ότι οι επερχόμενες προεδρίες της ΕΕ θα 
μπορούσαν να ορίσουν υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους με ευρωπαϊκή εμπειρία για την 
προώθηση εκτενούς συζήτησης σχετικά με τους στόχους ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος,

3. θεωρεί ότι οι εντατικοποιημένες επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων θα πρέπει να συνεισφέρουν στη συζήτηση αυτή,

4. θεωρεί ότι η περίοδος εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να 
ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το Σύνταγμα, 
αλλά και για το ότι η αποτελεσματικότητα της Ένωσης εξαρτάται από τη στενή και 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών στη λήψη και 
εφαρμογή αποφάσεων,

5. είναι της γνώμης ότι το Σύνταγμα βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον 
αφορά την πολιτική για το διάστημα, την ενέργεια και την έρευνα, γεγονός το οποίο θα 
μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα που θα συμβάλει στη διασφάλιση ενός 
καθοριστικότερου ρόλου για την Ένωση στη δημιουργία ενός ασφαλούς και βιώσιμου 
περιβάλλοντος,

6. επικροτεί το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του Συντάγματος, η πολιτική για την ενέργεια 
διαθέτει δική της νομική βάση, η οποία καθορίζει τη διαδικασία συναπόφασης με ειδική 
πλειοψηφία (άρθρο III - 256) και εμπίπτει στην κοινή αρμοδιότητα της Ένωσης και των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό παρέχει στην Ένωση την ευκαιρία να 
συμπληρώσει την εθνική πολιτική για την ενέργεια με την εφαρμογή αποτελεσματικών 
μέτρων όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την εξοικονόμηση 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 
και ιδιαιτέρως των ανανεώσιμων πηγών,

7. θεωρεί επιθυμητή την αξιοποίηση της περιόδου εξέτασης για να συζητηθεί με το κοινό η 
απαραίτητη συμβολή μιας πανευρωπαϊκής πολιτικής βιομηχανίας ως μέσο για την 
υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών στην αναδιάρθρωση των εθνικών τους 
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βιομηχανικών βάσεων, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ένα ριζικά 
διαφοροποιημένο περιβάλλον,

8. υποστηρίζει την άποψη ότι μια καλά διαρθρωμένη πολιτική για την έρευνα και την 
καινοτομία θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία - ιδιαιτέρως 
όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

9. προτείνει ότι, ακόμη και τώρα, στα πρώτα στάδια της περιόδου εξέτασης, το Κοινοβούλιο 
πρέπει να ζητήσει την επαρκή χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης, δεδομένης 
της συχνά αναφερόμενης σπουδαιότητας της έρευνας στην εκπλήρωση των στόχων της
στρατηγικής της Λισαβόνας.


