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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την αρµόδια επί της ουσίας Επιτροπή 
Συνταγµατικών Υποθέσεων να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες 
προτάσεις: 

∆ιευρωπαϊκά δίκτυα, βιοµηχανία, διάστηµα και ενέργεια 
 
1. επικροτεί τις βελτιώσεις οι οποίες επήλθαν ως προς τη διευκρίνηση των στόχων και την 

απλοποίηση της διαδικασίας όσον αφορά τα πεδία των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων και τη 
βιοµηχανία· 

2. επικροτεί επίσης το γεγονός ότι µπορεί πλέον να θεσπισθεί η Ευρωπαϊκή Πολιτική 
∆ιαστήµατος, εµπίπτοντας στην αρµοδιότητα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 
κατά συνέπεια µια συντρέχουσα αρµοδιότητα, και έχοντας ως στόχους την προώθηση της 
επιστηµονικής και τεχνικής προόδου, τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα, καθώς και την 
εφαρµογή των πολιτικών της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να προετοιµάσει τα νοµοθετικά 
µέτρα που είναι αναγκαία για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού διαστηµικού προγράµµατος· 

3. σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η Συνταγµατική Συνθήκη προβλέπει µια πολιτική της 
Ένωσης για την ενέργεια, µε δική της νοµική βάση, καθορίζοντας τη διαδικασία, ήτοι τη 
συναπόφαση και την ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία, εντάσσοντάς την στον τοµέα των 
συντρεχουσών αρµοδιοτήτων και αποδίδοντάς της ως στόχους την εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς και της ασφάλειας ενεργειακού 
εφοδιασµού, και την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας· 

4. υποστηρίζει, ως προσωρινό µέτρο και ενόψει της λήξης της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΕ, 
το διαχωρισµό της Συνθήκης ΕΚΑΕ από τη Συνταγµατική Συνθήκη και το διαχωρισµό της 
νοµικής προσωπικότητας της ΕΚΑΕ από τη νέα νοµική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

5. επαναλαµβάνει την άποψή του ότι η Συνθήκη ΕΚΑΕ: 

 α) δεδοµένου ότι είναι διακυβερνητική στο χαρακτήρα της ενδέχεται να µη συµβιβάζεται 
µε τη λογική της Συνταγµατικής Συνθήκης, 

 β) δεδοµένου ότι δηµιουργεί δικό της κοινό δασµολόγιο ενδέχεται να µην είναι συµβατή 
µε την αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης σε αυτό τον τοµέα, 

 γ) το γεγονός ότι εφαρµόζει δικές της εξωτερικές σχέσεις δεν είναι συµβατό µε την 
εξωτερική δράση της Ένωσης, 

 δ) η διατήρηση των δικών της θεσµικών διατάξεων και ξεχωριστών δράσεων και 
πολιτικών για την έρευνα, τις επενδύσεις και τη συνεργασία ενδέχεται να µην είναι 
συµβατή µε τη λογική της Συνταγµατικής Συνθήκης, 

 ε) η διαπραγµάτευση και σύναψη ιδιαίτερων διεθνών συµφωνιών ενδέχεται να µην είναι 
συµβατή µε τη διαδικασία η οποία προβλέπεται για τις διεθνείς συµφωνίες (Άρθρο 
III-325)· 

6. τονίζει την ανάγκη να µεταφερθούν οι πτυχές της Συνθήκης ΕΚΑΕ που αφορούν την 
έρευνα στο κατάλληλο τµήµα της Συνταγµατικής Συνθήκης· 
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Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

7. εκφράζει την άποψη ότι η Συνταγµατική Συνθήκη έχασε την ευκαιρία να τροποποιήσει τα 
σχετικά άρθρα των σηµερινών συνθηκών και να καταστήσει  αποτελεσµατικότερο αυτό το 
τµήµα, αντικατοπτρίζοντας τη λογική της συντρέχουσας αρµοδιότητας στο ότι: 

α)  η βασική έρευνα δεν περιλαµβάνεται στους τοµείς προτεραιότητας, 

β)  το πρωτόκολλο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που 
είναι προσαρτηµένο στη Συνθήκη της Νίκαιας δεν έχει συνδέσει το νεοσυσταθέν 
«Ταµείο Ερευνών για τον Άνθρακα και Χάλυβα» µε το πρόγραµµα πλαίσιο βάσει της 
νοµοθετικής διαδικασίας (δηλαδή συναπόφαση και ειδική πλειοψηφία), 

γ) µολονότι το πρόγραµµα πλαίσιο εµπίπτει στα πλαίσια της συναπόφασης, δεν 
συµβαίνει το ίδιο για τα ειδικευµένα προγράµµατα· 

8. εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία αναφοράς στις γενικές διαβουλεύσεις της 
Επιτροπής Περιφερειών σε θέµατα καινοτοµίας και έρευνας· ζητεί να αναφερθεί µε 
σαφήνεια η περιφερειακή πτυχή της καινοτοµίας και της έρευνας· 
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