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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Teigia, kad šiuo metu, svarstymų apie sutartį dėl Konstitucijos Europai periodu, 
tinkamiausi iškilusių aktualių klausimų racionalaus vertinimo kriterijai yra tokie, kurie 
tam tikrais įrankiais ir priemonėmis, leidžiančiais efektyviausiai susidoroti su
globalizacijos sukeltais iššūkiais, skatina ES sektorių konkurencingumą ir paramą ES 
visuomenei;

2. Mano, kad, be svarstomų institucinių klausimų, vykdant platų Europos dialogą dėl 
Konstitucijoje nurodytos politikos esmės, turi būti siekiama demonstruoti Bendrijos ir 
ypač Konstitucijos Europos piliečiams teikiamą pridėtinę vertę; papildomai teigia, kad 
būsimi pirmininkaujantieji ES galėtų skirti turinčius europinės patirties aukšto rango 
asmenis remti nuodugnias diskusijas apie Europos Konstitucijos paskirtį;

3. Mano, kad intensyvesnis Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendravimas turi 
prisidėti prie tokių diskusijų;

4. Mano, kad svarstymo laikotarpiu piliečiams turi būti ne vien aiškinama apie Konstitucijos 
teikiamas galimybes, bet ir apie tai, kad Sąjungos efektyvumas priklauso nuo Sąjungos ir 
valstybių narių glaudesnio ir veiksmingesnio bendradarbiavimo priimant ir įgyvendinant 
sprendimus;

5. Laikosi nuomonės, kad Konstitucija tobulina erdvės, energetikos ir mokslinių tyrimų 
politikos sprendimų priėmimo procesą ir kad tai gali būti svarbus veiksnys padedant 
užtikrinti didesnį Sąjungos vaidmenį kuriant saugią ir tvarią aplinką;

6. Palankiai vertina, kad pagal Konstituciją energetikos politikai yra suteiktas savarankiškas 
teisinis pagrindas taikant bendro sprendimo procedūrą su kvalifikuota balsų dauguma (III 
– 256 straipsnis) ir kad ji priskiriama Sąjungos ir valstybių narių bendrai kompetencijai; 
mano, kad tai suteikia Sąjungai galimybę papildyti nacionalinę energetikos politiką 
įvedant efektyvias priemones, susijusias su energijos tiekimo saugumu, energijos 
taupymu, energijos vartojimo efektyvumu ir alternatyvių energijos formų, ypač 
atsinaujinančios energijos, skatinimu;

7. Mano, kad yra pageidaujama išnaudoti svarstymų periodą diskusijoms su visuomene apie 
būtinąjį plačios ES pramonės politikos įnašą, kaip apie priemonę, kuri remia valstybių 
narių pastangas restruktūrizuoti jų valstybėms būdingas pramonines bazes, kad būtų 
sukurtos naujos darbo vietos radikaliai pasikeitusioje aplinkoje;

8. Palaiko nuomonę, kad gerai struktūrizuota mokslinių tyrimų ir naujovių politika gali 
populiarinti Europos pramonę, ypač mažąją ir vidutinio dydžio;

9. Siūlo net dabar, pradinėje svarstymų periodo fazėje, teikti deramą svarbą Parlamento 
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reikalavimui skirti tinkamą finansavimą moksliniams tyrimams ir plėtrai, kadangi tik taip 
moksliniai tyrimai atitiks Lisabonos strategijos tikslus;


