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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ehdottaa, että sopivimmat perusteet Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
harkintakaudella käsiteltävien, tällä hetkellä etusijalla olevien asioiden järkevää arviointia 
varten olisivat EU:n kilpailukyvyn tehokkaampi edistäminen eri toimintalohkoilla ja unionin 
varustaminen välineillä, joilla voidaan hallita globalisaation tuomia haasteita;

2. on sitä mieltä, että perustuslaista tehdyssä sopimuksessa määriteltyjen politiikkojen sisällöstä 
käytävässä Euroopan laajuisessa vuoropuhelussa pitäisi institutionaalisten kysymysten 
käsittelyn lisäksi pyrkiä osoittamaan yhteisön ja erityisesti perustuslain lisäarvo unionin 
kansalaisille; lisäksi ehdottaa, että tulevat neuvoston puheenjohtajavaltiot voisivat nimittää 
korkea-arvoisia henkilöitä, joilla on kokemusta Euroopan unionista, edistämään Euroopan 
perustuslain tarkoituksesta käytävää perusteellista keskustelua;

3. katsoo, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tiiviimpi yhteistyö edistäisi 
kyseistä keskustelua;

4. on sitä mieltä, että harkintakaudella ei pitäisi tyytyä pelkästään selittämään kansalaisille 
perustuslain suomia mahdollisuuksia, vaan olisi myös pyrittävä selittämään unionin 
tehokkuuden olevan riippuvainen unionin ja jäsenvaltioiden kiinteästä ja tehokkaasta 
yhteistyöstä päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa;

5. katsoo perustuslain parantavan päätöksentekoprosessia avaruus-, energia- ja 
tutkimuspolitiikan osalta, mikä voisi auttaa varmistamaan, että unionilla on merkittävämpi 
rooli turvallista ja kestävää ympäristöä rakennettaessa;

6. suhtautuu myönteisesti siihen, että perustuslaista tehdyssä sopimuksessa energiapolitiikalle 
on osoitettu oma oikeusperustansa, jossa määrätään yhteispäätösmenettelystä 
määräenemmistöpäätöksellä (III-256 artikla), ja että se kuuluu unionin ja jäsenvaltioiden 
jaettuun toimivaltaan; on lisäksi sitä mieltä, että tämä antaa unionille mahdollisuuden 
täydentää kansallista energiapolitiikkaa toteuttamalla energiahuoltoon, energiansäästöön, 
energiatehokkuuteen ja vaihtoehtoisten, erityisesti uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen 
liittyviä tehokkaita toimenpiteitä;

7. pitää tarkoituksenmukaisena harkintakauden käyttämistä yleiseen keskusteluun EU:n 
laajuisen teollisuuspolitiikan luomisesta välttämättömänä keinona, jolla tuetaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä uudistaa maakohtaisia teollisuuslaitoksiaan uusien työpaikkojen 
luomiseksi merkittävästi muuttuneessa ympäristössä;

8. antaa tukensa näkemykselle, jonka mukaan hyvin jäsennelty tutkimus- ja 
innovaatiopolitiikka voi kasvattaa voimakkaasti Euroopan teollisuutta – erityisesti pientä ja 
keskisuurta teollisuutta; 
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9. kehottaa parlamenttia vaatimaan jo nyt, harkintakauden alkuvaiheessa, asianmukaista 
rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan ottaen huomioon, että tutkimuksen on useaan 
otteeseen todettu olevan merkittävässä asemassa Lissabonin strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa. 


