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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager: 

TEN, industri, rumpolitik og energi 

1. bifalder de forbedringer, som er opnået i form af en tydeliggørelse af målsætningerne og 
forenkling af procedurerne på områderne transeuropæiske net (TEN) og industri; 

2. finder det endvidere positivt, at der nu kan etableres en europæisk rumpolitik, som 
falder ind under området forskning og teknologisk udvikling og dermed er en delt 
kompetence, der har til formål at fremme videnskabelige og tekniske fremskridt, 
industriens konkurrenceevne og gennemførelsen af EU's politikker; opfordrer 
Kommissionen til at forberede de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger med 
henblik på udformning af et europæisk rumprogram; 

3. konstaterer med tilfredshed, at forfatningstraktaten indeholder bestemmelser om en EU-
energipolitik med eget retsgrundlag, som indebærer fælles beslutningstagning og 
afstemning med kvalificeret flertal og vil henhøre under området for delt kompetence, 
samtidig med at den skal have til formål at sikre energimarkedets effektive funktion og 
energiforsyningssikkerheden samt fremme energieffektiviteten og udviklingen af nye og 
vedvarende energikilder; 

4. støtter som en foreløbig foranstaltning og med henblik på Euratom-traktatens udløb, at 
Euratom-traktaten holdes adskilt fra forfatningstraktaten, og at Euratom-Fællesskabets 
status som juridisk person holdes adskilt fra Den Europæiske Unions nye status som 
juridisk person; 

5. gentager med hensyn til Euratom-traktaten sit synspunkt om, at: 

a. eftersom den er af mellemstatslig karakter, vil den muligvis ikke være i 
overensstemmelse med forfatningstraktatens logik, 

b. indførelse af dens egen fælles toldtarif muligvis ikke er foreneligt med EU's 
enekompetence på dette område, 

c. varetagelse af egne eksterne forbindelser ikke er i overensstemmelse med EU's 
virksomhed udadtil, 

d. opretholdelse af egne institutionelle bestemmelser og særskilte aktioner og 
politikker inden for forskning, investering og samarbejde muligvis ikke vil være 
foreneligt med forfatningstraktatens logik, 

e. forhandling og indgåelse af egne internationale aftaler muligvis ikke vil være 
foreneligt med proceduren for internationale aftaler (artikel III-325); 
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6. insisterer på nødvendigheden af at overføre Euratom-traktatens forskningsaspekter til 
den relevante del af forfatningstraktaten; 

Forskning og teknologisk udvikling 

7. er af den opfattelse, at man i forfatningstraktaten har forspildt en chance for at ændre de 
relevante artikler i de eksisterende traktater med henblik på at gøre denne del mere 
effektiv i overensstemmelse med logikken i den delte kompetence, i nedenstående 
henseender: 

a) grundforskning er ikke opført som prioriteret område, 

b) protokollen om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), der er vedføjet 
Nice-traktaten, har ikke knyttet den nyoprettede "Kul- og Stålforskningsfond" til 
rammeprogrammet, der er underlagt lovgivningsproceduren (dvs. fælles 
beslutningstagning og afstemning med kvalificeret flertal), 

c) selv om rammeprogrammet falder ind under den fælles beslutningsprocedure, gør 
særprogrammerne det ikke. 

8. beklager, at der ikke henvises til generel høring af Regionsudvalget i forbindelse med 
sager om innovation og forskning; slår til lyd for, at det regionale aspekt af innovation 
og forskning nævnes udtrykkeligt. 
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