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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. javasolja, hogy az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés mérlegelésének időszakában 
mostanában előtérbe helyezett kérdések racionális értékelésének legmegfelelőbb 
kritériuma legyen a nagyobb eredményesség az EU ágazatok versenyképességének 
előmozdítása tekintetében és az EU társadalmának felruházása olyan eszközökkel, 
amelyekkel megbirkózhat a globalizációval járó kihívásokkal;

2. álláspontja szerint az intézményi kérdéseket érintő megfontolásokon túl az Alkotmányban 
meghatározott, a politikák tartalmáról szóló európai szintű párbeszédnek törekednie kell 
arra, hogy szemléltesse az európai polgárok számára a közösség, és különösen az 
Alkotmány hozzáadott értékét; javasolja továbbá, hogy a soron következő EU elnökségek 
nevezzenek ki európai tapasztalattal rendelkező, magas rangú személyiségeket az Európai 
Alkotmány érdekében folyó részletes vita előmozdítására;

3. úgy véli, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti elmélyített 
kapcsolatoknak hozzá kell járulniuk ehhez a vitához;

4. úgy véli, hogy a mérlegelés időszakát nem csak arra kellene felhasználni, hogy 
megértessük a polgárokkal az Alkotmányban rejlő lehetőségeket, de arra is, hogy 
kifejtsük: az Unió eredményessége a döntéshozatalban és a végrehajtás során az Unió és a 
tagállamok közötti szoros és hatékony együttműködésen múlik; 

5. álláspontja szerint az Alkotmány javítja a döntéshozatali folyamatot az űr-, energia- és 
kutatási politikában, és ez fontos hozzájárulást nyújtó tényező lehet a biztonságos és 
fenntartható környezet kialakításában az Unió számára kiemelkedőbb szerep 
biztosításához;

6. üdvözli a tényt, hogy az Alkotmány az energiapolitikát saját jogalappal ruházza fel, amely 
együttdöntési eljárást és minősített többségi szavazást ír elő (III-256. cikk), és az Unió és 
a tagállamok közötti megosztott hatáskörbe tartozik; úgy véli, hogy ez lehetőséget nyújt az 
Unió számára a nemzeti energiapolitika kiegészítésére az energiaellátás biztonságát, az 
energiatakarékosságot, az energiahatékonyságot és az alternatív, különösen a megújuló 
energiaforrásokat érintő eredményes intézkedések bevezetése révén; 

7. kívánatosnak tartja, hogy a mérlegelés időszakában sor kerüljön az uniós szintű 
iparpolitika szükséges hozzájárulásának a nyilvánossággal folyó megvitatására, amely új 
munkahelyek teremtése érdekében a tagállamok egymástól eltérő ipai bázisaik 
átalakítására irányuló erőfeszítéseit hivatott támogatni a drámaian megváltozott 
környezetben; 

8. támogatja az álláspontot, miszerint egy jól felépített kutatási és innovációs politika új 
lökést adna az európai iparnak – különösen a kis és középvállalkozások tekintetében;



PA\581081HU.doc PE 362.759v01-004/4PA\581081HU.doc

HU

9. javasolja, hogy már most, a mérlegelés időszakának korai szakaszában a Parlament kérje a 
kutatás és fejlesztés megfelelő finanszírozását, tekintettel a kutatásnak a Lisszaboni 
Stratégia célkitűzései elérésében játszó, gyakran idézett jelentőségére.


