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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is de mening toegedaan dat de tijdens de denkpauze over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa spelende kwesties het beste rationeel beoordeeld kunnen 
worden aan de hand van criteria die bepalen welke het doeltreffendst zijn bij de 
versterking van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en welke de 
Europese samenleving de meeste en beste hulpmiddelen en instrumenten in handen geven 
om de uitdagingen die de globalisering met zich meebrengt het hoofd te bieden;

2. is van oordeel dat niet alleen over de institutionele kwesties moet worden nagedacht, maar 
dat binnen heel Europa een dialoog over de essentie van de in de Grondwet uitgestippelde 
beleidsrichtingen moet worden ingezet, waarbij de toegevoegde waarde van de 
Gemeenschap in het algemeen en van de Grondwet in het bijzonder voor de Europese 
burgers duidelijk naar voren komt; stelt voor dat daarnaast de komende EU-
voorzitterschappen hooggeplaatste personen met Europese ervaring aanstellen om een 
diepgaand debat over het nut van een Europese Grondwet aan te voeren;

3. is van mening dat nauwere contacten tussen het Europees Parlement en nationale 
parlementen tot dat debat moeten bijdragen;

4. is van mening dat deze denkpauze niet alleen moet worden gebruikt om aan burgers uit te 
leggen welke kansen de Grondwet hun kan bieden, maar ook om uit te leggen dat de Unie 
alleen doeltreffend kan functioneren als de Unie en de lidstaten bij besluitvorming en 
tenuitvoerlegging nauw en efficiënt met elkaar samenwerken;

5. is van oordeel dat de Grondwet voor het besluitvormingsproces op het gebied van het 
ruimte-, energie- en onderzoeksbeleid een verbetering betekent en dat de Unie mede 
hierdoor bij de inrichting van een veilige en duurzame omgeving een prominentere rol zal 
kunnen spelen;

6. verheugt zich over het feit dat het energiebeleid in de Grondwet zijn eigen rechtsgrondslag 
krijgt die in een medebeslissingsprocedure met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
(artikel III-256) voorziet, en dat dit beleid onder de gedeelde bevoegdheid van de Unie en 
de betrokken lidstaten valt; is van mening dat dit de Unie de kans geeft het nationale 
energiebeleid aan te vullen door op het gebied van de zekerheid van de 
energievoorziening, energiebesparing, energie-efficiëntie en de bevordering van 
alternatieve (vooral hernieuwbare) vormen van energie doeltreffende maatregelen te 
treffen;

7. acht het wenselijk dat deze denkpauze wordt gebruikt om een brede maatschappelijke 
discussie aan te gaan over een EU-breed industriebeleid als onontbeerlijk middel om de 
lidstaten te ondersteunen bij de herstructurering van hun landspecifieke industriële basis 
teneinde in een drastisch veranderde omgeving nieuwe banen te scheppen;
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8. onderschrijft het standpunt dat een goed gestructureerd beleid inzake onderzoek en 
innovatie de Europese industrie een nieuwe impuls kan geven, met name de kleine en 
middelgrote industrie;

9. stelt het Parlement voor al in een vroeg stadium van de denkpauze om voldoende 
financiering voor onderzoek en ontwikkeling te verzoeken, aangezien vaak de nadruk 
wordt gelegd op het belang van onderzoek om de doelstellingen van de Lissabon-strategie 
te behalen.


