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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. Sugeruje, że najwłaściwszymi kryteriami racjonalnej oceny zagadnień zajmujących 
obecnie pierwszy plan, w okresie refleksji nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla 
Europy są kryteria większej skuteczności w promowaniu konkurencyjności sektorów Unii 
Europejskiej i dostarczenie narzędzi i instrumentów pozwalających społeczeństwu UE 
stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie globalizacja; 

2. jest zdania, że poza rozważeniem kwestii instytucyjnych, ogólnoeuropejski dialog na 
temat polityk w kształcie ustalonym w Konstytucji, powinien dążyć do pokazania 
wartości dodanej Wspólnoty a przede wszystkim Konstytucji dla obywateli Europy; 
ponadto proponuje, aby nadchodzące prezydencje UE wyznaczały cenione osobowości, 
mające doświadczenie europejskie w celu promowania pogłębionej debaty na temat 
Konstytucji Europejskiej;

3. uważa, że bardziej wzmożone kontakty pomiędzy Parlamentem Europejskim i 
parlamentami krajowymi mogłyby przyczyniać się do debaty;

4. uważa, że okres refleksji powinien służyć nie tylko do przedstawienia obywatelom szans 
jakie może nieść ze sobą Konstytucja, ale także do wytłumaczenia, że skuteczność Unii 
zależy od bliskiej i efektywnej współpracy pomiędzy Unią a Państwami Członkowskimi 
w procesie podejmowania decyzji i ich wdrażania; 

5. jest zdania, ze Konstytucja polepsza proces podejmowania decyzji w zakresie polityk 
dotyczących przestrzeni kosmicznej, energii i badań naukowych oraz, że może być to 
ważny czynnik przyczyniający się do zapewnienia bardziej znaczącej roli Unii w 
tworzeniu bezpiecznego i zrównoważonego środowiska;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ramach Konstytucji polityka energetyczna 
dysponuje własną podstawą prawną, przewidującą procedurę współdecydowania z 
większością kwalifikowaną (art. III- 256) oraz, że leży we wspólnej kompetencji Unii i 
Państw Członkowskich; uważa, że daje to Unii możliwość uzupełnienia narodowych 
polityk dotyczących energii poprzez wprowadzenie skutecznych środków w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw energii, oszczędności energii, wydajności energetycznej i 
promowania alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza odnawialnych;

7. uważa za pożądane, aby okres refleksji został wykorzystany na dyskusję ze 
społeczeństwem w sprawie koniecznego wkładu ogólnoeuropejskiej polityki 
przemysłowej jako środka wsparcia wysiłków Państw Członkowskich zmierzających do 
restrukturyzacji ich specyficznych przemysłów w celu utworzenia nowych stanowisk 
pracy w całkowicie zmienionym otoczeniu;

8. popiera opinię, że dobrze zorganizowana polityka badań naukowych i innowacji może 
pobudzić przemysł europejski- zwłaszcza w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw;
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9. proponuje, aby także obecnie, we wczesnej fazie okresu refleksji, Parlament wezwał, aby 
badania naukowe i rozwój były właściwie finansowane, mając na uwadze często 
wspominaną wagę badań naukowych w realizacji założeń Strategii Lizbońskiej.


