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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon kutsub vastutavat põhiseaduskomisjoni 
üles lisama oma resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid: 

Üleeuroopalised transpordivõrgud (TENs), tööstus, kosmos ja energia 

1. tervitab üleeuroopaliste transpordivõrkude (TENs) ja tööstusega seotud eesmärkide 
selgitamisel ja menetluse lihtsustamisel tehtud edusamme; 

2. tervitab ka tõsiasja, et Euroopa kosmosepoliitikat saab nüüd vaadelda teadusuuringute ja 
tehnoloogia arendamise vastutusala osana, millest saab seega jagatud pädevus ning mille 
eesmärgiks on edendada teaduslikku ja tehnilist arengut, tööstuslikku konkurentsivõimet 
ja liidu poliitikate rakendamist; kutsub Euroopa Komisjoni üles valmistama ette Euroopa 
kosmoseprogrammi loomiseks vajaminevaid õiguslikke meetmeid; 

3. märgib rahulolevalt, et põhiseaduse leping tagab liidule energiapoliitika, millel on oma 
õiguslik alus ja mis paneb paika menetluse, s.t kaasotsustamisõiguse ja kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamise ning kuulub jagatud pädevuse alla, taotledes tõhusalt 
toimiva energiaturu ja energiavarude ohutuse tagamist ning edendades energiakasutuse 
tõhustamist ja taastuva energia kasutamist; 

4. toetab ajutise meetmena ja Euratomi asutamislepingu kehtetuks muutumist silmas pidades 
Euratomi asutamislepingu eraldamist põhiseaduse lepingust ja Euratomi ühenduse 
juriidilise isiku staatuse eraldamist Euroopa Liidu uue juriidilise isiku staatusest;  

5. kordab oma seisukohta, et Euratomi asutamisleping 

a) olles oma loomult valitsustevaheline, ei pruugi ühtida põhiseaduse lepingu loogikaga, 

b) kehtestades oma ühise tollitariifistiku, ei pruugi olla kooskõlas liidu ainupädevusega 
selles valdkonnas, 

c) arendades välissuhted, ei pruugi olla kooskõlas liidu välistegevusega, 

d) oma institutsiooniliste sätete ning eraldiseisva tegevuskava ja poliitika säilitamine 
teadusuuringute, investeeringute ja koostöö alal, ei pruugi olla kooskõlas põhiseaduse 
lepingu loogikaga, 

e) pidades läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute üle ja neid sõlmides, ei pruugi olla 
kooskõlas rahvusvaheliste lepingute jaoks sätestatud menetlusega (art III-325); 

6. nõuab Euratomi teadusuuringute aspektide üleviimist põhiseaduse lepingu vastavasse 
osasse; 

Teadusuuringud ja tehnoloogia arendamine 
 
7. on seisukohal, et põhiseaduse lepingus on jäetud kasutamata võimalus parandada 

jõusolevate lepingute vastavaid artikleid ning seega muuta see osa tõhusamaks, mis 
peegeldaks jagatud pädevust, kuna 

a) alusuuringuid ei käsitleta prioriteedina, 
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b) Nice'i lepingusse lisatud Euroopa Söe- ja Teraseühendust (ESTÜ) käsitlevasse 
protokolli ei ole lülitanud vastloodud söe- ja terase teadusfondi raamprogrammi 
õigusloomega seotud menetluse kaudu (s.t kaasotsustamisõigus ja kvalifitseeritud 
häälteenamusega hääletamine), 

c) kuigi raamprogramm kuulub kaasotsustamise alla, ei kehti sama eriprogrammide 
kohta; 

8. avaldab kahetsust, et lepingus puudub viide regioonide komiteega üldise konsulteerimise 
kohta innovaatika ja teadusuuringute valdkonnas; soovitab eraldi märkida innovaatika ja 
teadusuuringute regionaalaspekti. 
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