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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. predlaga najprimernejša merila za racionalno oceno vprašanj, ki so v obdobju presoje o 
Pogodbi o Ustavi za Evropo trenutno v ospredju: večjo učinkovitost pri spodbujanju 
konkurenčnosti sektorjev EU ter orodja in instrumente, ki bi družbi v EU omogočili laže 
soočanje z izzivi, ki jih prinaša globalizacija; 

2. meni, da bi morali poleg obravnave institucionalnih vprašanj, dodano vrednost Skupnosti, 
zlasti pa Ustave, za državljane Evrope, skušali dokazati z dialogom glede vsebine politik, 
določenih v Ustavi, ki bi potekal na vseevropski ravni;  predlaga tudi, da bi lahko 
prihodnja predsedstva EU imenovala ugledne posameznike z evropskimi izkušnjami, ki bi 
spodbujali poglobljeno razpravo o ciljih evropske ustave;

3. meni, da bi okrepljeni stiki med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti  
prispevali k tej razpravi;

4. meni, da bi morali obdobje presoje izkoristiti za seznanjanje državljanov o možnostih, ki 
jih prinaša Ustava, obenem pa bi jim morali tudi pojasniti, da je uspešnost Unije odvisna 
od tesnega in učinkovitega sodelovanja med Unijo in državami članicami pri sprejemanju 
in uresničevanju odločitev; 

5. prepričan je, da Ustava izboljšuje postopke odločanja pri politikah, ki zadevajo vesolje, 
energijo in raziskave, kar je lahko pomemben dejavnik pri zagotavljanju  pomembnejše 
vloge Unije pri ustvarjanju varnega in trajnostnega okolja; 

6. pozdravlja dejstvo, da je za energetsko politiko v Ustavi predvidena lastna pravna 
podlaga, ki predpisuje postopek soodločanja s kvalificirano večino (člen III - 256), ter da 
je v Ustavi energetska politika v deljeni pristojnosti Unije in držav članic; s tem ima po 
njegovem prepričanju Unija priložnost, da nacionalno energetsko politiko dopolni z 
uvajanjem učinkovitih ukrepov, povezanih z zanesljivostjo energetske oskrbe, 
varčevanjem z energijo, učinkovito rabo energije ter s spodbujanjem alternativnih, zlasti 
obnovljivih virov energije; 

7. zaželeno je tudi, da bi obdobje presoje izkoristili za javno razpravo o nujno potrebni 
vseevropski industrijski politiki, ki bo državam članicam zagotavljala podporo pri 
prestrukturiranju industrij, specifičnih za njihove države, ter pripomogla k ustvarjanju 
novih delovnih mest v izrazito spremenjenem okolju;

8. se strinja, da dobro strukturirana politika na področju raziskav in inovacij lahko da nov 
zagon evropski industriji, zlasti kar zadeva mala in srednje velika podjetja;

9. predlaga, da zaradi pogosto navajenega pomena raziskav pri doseganju ciljev lizbonske 
strategije Parlament že zdaj, v zgodnji fazi obdobja presoje, zahteva primerno financiranje 
raziskav in razvoja.


