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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

Transevropské sítě, průmysl, kosmický prostor a energetika 

1. Vítá zlepšení, které nastalo díky vyjasnění cílů a zjednodušení postupu týkajícího se 
transevropských sítí (TENs) a průmyslu; 

2. vítá rovněž skutečnost, že nyní může být vytvořena evropská kosmická politika, spadající 
do oblasti vědecko-technického rozvoje, tedy do oblasti sdílené pravomoci, a jejími cíli 
jsou podpora vědeckého a technického rozvoje, průmyslová konkurenceschopnost a 
zavádění politik Unie; vyzývá Komisi, aby připravila legislativní opatření nezbytná pro 
vytvoření evropského programu pro kosmický prostor; 

3. S uspokojením bere na vědomí, že Ústavní smlouva počítá s energetickou politikou Unie, 
která má řádný právní základ, jenž stanovuje postup, tj. spolurozhodování a hlasování 
kvalifikovanou většinou, a spadá do oblasti sdílené pravomoci, přičemž cílem této politiky 
je zajištění účinného fungování energetického trhu  a zabezpečení dodávek energie a 
podpora energetické účinnosti a obnovitelné energie; 

 
4. podporuje, jako provizorní opatření a vzhledem k vypršení Smlouvy Euratom, oddělení 

Smlouvy Euratom od Ústavní smlouvy a oddělení právní subjektivity společenství 
Euratom od nové právní subjektivity Evropské unie; 

5. Znovu opakuje svůj názor, že Smlouva Euratom: 
a) má mezivládní povahu, a nemusí být tedy v souladu s logikou Ústavní smlouvy, 

b) stanovuje své vlastní jednotné celní sazby, a nemusí být tedy v souladu s výhradní 
kompetencí Unie v této oblasti, 

c) zavádí své vlastní vnější vztahy, a nemusí být tedy konzistentní s opatřeními v oblasti 
vnější politiky Unie,  

d) zachovává své institucionální ustanovení a samostatné činnosti a politiky v oblasti 
výzkumu, investic a spolupráce, a nemusí být tedy v souladu s logikou Ústavní 
smlouvy, 

e) opravňuje k vyjednávání a uzavírání svých vlastních mezinárodních dohod, a nemusí 
být tedy konzistentní s postupy stanovenými pro mezinárodní dohody (čl. III-325). 

6. Trvá na tom, že je třeba přenést body Smlouvy Euratom věnované vědě a výzkumu do 
odpovídajícího oddílu Ústavní smlouvy; 

Výzkum a technický rozvoj 
 
7. Je toho názoru, že Ústavní smlouva nevyužila příležitosti změnit příslušné články 

stávajících Smluv a zvýšit účinnost tohoto oddílu, tak aby odrážela logiku sdílené 
pravomoci, jelikož:  

a. základní výzkum nepojímá jako prioritu, 
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b. Protokol Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) připojený k Niceské smlouvě 
nezačlenil nově vytvořený „Výzkumný fond pro uhlí a ocel“ do rámcového programu, 
který spadá do legislativního postupu (tj. spolurozhodování a hlasování kvalifikovanou 
většinou), 

 c. ačkoliv rámcový program spadá do oblasti spolurozhodování, konkrétní programy 
nikoliv, 

8. lituje, že chybí odkaz na obecnou konzultaci s Výborem regionů ve věci inovace a 
výzkumu; vyzývá, aby byl regionální aspekt inovace a výzkumu výslovně zmíněn.  
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