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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. pripomína, že najvhodnejšie kritériá na racionálne hodnotenie otázok, ktoré sú v popredí v 
období reflexie o Zmluve o Ústave pre Európu, sú vyššia efektívnosť v podpore 
konkurencieschopnosti odvetví EÚ a vybavenie spoločnosti EÚ nástrojmi a prostriedkami
spôsobilými vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša globalizácia;

2. domnieva sa, že bez ohľadu na inštitucionálne otázky celoeurópsky dialóg o podstate 
politiky, ako bol stanovený v Ústave, by sa mal snažiť poukázať na zvýšenie hodnoty, 
ktoré má  Spoločenstvo, a najmä Ústa pre európskych občanov; ďalej navrhuje, že 
predsedníctva EÚ by v budúcnosti mohli menovať vysokopostavené osobnosti s 
európskymi skúsenosťami, ktoré by podnecovali širšie diskusie o význame európskej 
Ústavy;

3. domnieva sa, že k tejto diskusii by mali prispieť intenzívnejšie kontakty medzi 
Európskym parlamentom a národnými parlamentmi;

4. domnieva sa, že obdobie reflexie by sa malo využiť nielen na vysvetľovanie občanom, aké 
možnosti by mohla Ústava priniesť, ale aj na objasňovanie skutočnosti, že efektívnosť 
Únie závisí od tesnej a účinnej spolupráce medzi Úniou a členskými štátmi v procese 
rozhodovania a v uplatňovaní rozhodnutia;

5. domnieva sa, že Ústava zdokonaľuje proces rozhodovania pokiaľ ide o priestor, energiu a 
politiku výskumu, a že toto by mohlo byť dôležitým faktorom, ktorý prispeje k tomu, aby 
Únia zohrávala významnejšiu úlohu v budovaní bezpečného a trvalo udržateľného 
prostredia;

6. víta skutočnosť, že problematika energetiky má v Ústave vlastný právny základ, ktorý 
predpisuje postup spolurozhodovania s hlasovaním kvalifikovanou väčšinou (článok III -
256), a že spadá do spoločnej právomoci Únie a členských štátov; domnieva sa, že to dáva 
Únii príležitosť doplniť národnú energetickú politiku zavedením účinných opatrení , ktoré 
sa týkajú bezpečnosti zásobovania energiou, šetrenia energiou, výkonnosti energie a 
podporovania alternatívnych foriem energie, najmä obnoviteľných;

7. považuje za žiaduce, aby sa obdobie reflexie využilo na verejnú diskusiu o tom, že je 
potrebné, aby priemyselná politika EÚ bola prostriedkom, ktorý podporí úsilie členských 
štátov reštrukturalizovať špecifické priemyselné základne vo svojich krajinách s cieľom 
vytvoriť nové pracovné miesta vo výrazne zmenenom prostredí;

8. podporuje názor, že dobre štruktúrovaná politika vo výskume a inovácii by mohla byť 
čerstvým impulzom pre európsky priemysel – najmä pokiaľ ide o malé a stredne veľké 
podniky;

9. navrhuje, aby už teraz, v raných fázach obdobia reflexie Parlament požadoval dostatočné 
financovanie výskumu a rozvoja, čím by sa potvrdila často citovaná dôležitosť výskumu  
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v dosahovaní cieľov Lisabonskej stratégie.


