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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

Euroopan laajuiset verkot, teollisuus, avaruus ja energia 

1. pitää myönteisenä, että tekstiä on parannettu selventämällä Euroopan laajuisia 
verkkoja (TEN) ja teollisuutta koskevia tavoitteita; 

2. pitää samoin myönteisenä, että Euroopan avaruuspolitiikka voidaan nyt vahvistaa 
osaksi tutkimusta ja teknistä kehitystä, ja että siihen siten sovelletaan jaettua 
toimivaltaa ja sen tavoitteina on tieteellisen ja teknisen kehityksen sekä teollisuuden 
kilpailukyvyn edistäminen ja unionin politiikkojen täytäntöönpano; kehottaa 
komissiota ryhtymään valmistelemaan Euroopan avaruusohjelmaa varten tarvittavia 
lainsäädäntötoimia; 

3. panee tyytyväisenä merkille, että perustuslakisopimus mahdollistaa unionin 
energiapolitiikan, jolla on oma oikeusperusta, jossa vahvistetaan tietty menettely, 
nimittäin yhteispäätösmenettely ja määräenemmistöä edellyttävä menettely, ja että se 
kuuluu jaetun toimivallan alaan, samalla kun tarkoituksena on varmistaa 
energiamarkkinoiden tehokas toiminta ja energiahuollon varmuus sekä edistää 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä; 

4. tukee väliaikaisena toimenpiteenä ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen voimassaolon päättymistä silmällä pitäen Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen erottamista perustuslaillisesta 
sopimuksesta ja Euroopan atomienergiayhteisön oikeushenkilöllisyyden erottamista 
Euroopan unionin uudesta oikeushenkilöllisyydestä; 

5. toistaa kantansa, jonka mukaan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus, 
joka 

a) on luonteeltaan hallitustenvälinen, ei välttämättä ole perustuslakisopimuksen 
logiikan mukainen, 

b) perustaa oman yhteisen tullitariffin, ei välttämättä ole EU:n yksinomaisen 
toimivallan mukaista tällä alalla, 

c) harjoittaa omia ulkosuhteita, ei ole johdonmukainen EU:n ulkoisten toimien 
kanssa, 

d) säilyttää tutkimusta, investointeja ja yhteistyötä koskevat omat 
institutionaaliset määräyksensä ja erilliset toimensa ja toimintalinjansa, on 
vastoin perustuslakisopimuksen logiikkaa, 
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e) omista kansainvälisistä sopimuksista neuvotteleminen ja niiden tekeminen ei 
välttämättä ole III-325 artiklassa esitetyn kansainvälisiä sopimuksia koskevan 
menettelyn mukaista; 

6. vaatii siirtämään Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen sisältyvät 
tutkimusta koskevat näkökohdat perustuslakisopimuksen vastaavaan osastoon; 

Tutkimus ja teknologinen kehittäminen 

7. katsoo, että perustuslakisopimuksessa on jätetty hyödyntämättä mahdollisuus tarkistaa 
nykyisten perussopimusten asianomaisia artikloja muuttaa tämä osasto 
tehokkaammaksi heijastaen siten jaetun toimivallan logiikkaa, koska 

a) perustutkimusta ei ole sisällytetty sopimukseen ensisijaisena alana, 

b) Nizzan sopimukseen liitetyssä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä (EHTY) 
koskevassa pöytäkirjassa ei ole liitetty vastikään luotua hiili- ja 
terästutkimusrahastoa puiteohjelmaan lainsäädäntömenettelyllä (eli 
yhteispäätösmenettelyllä ja määräenemmistöllä), 

c) vaikka puiteohjelma kuuluu yhteispäätösmenettelyn piiriin, yksittäiset ohjelmat 
eivät kuulu. 

8. pahoittelee sitä, että sopimuksesta puuttuu viittaus alueiden komitean yleiseen 
kuulemiseen tutkimus- ja kehitysasioissa; kehottaa erityisesti mainitsemaan 
tutkimuksen ja kehityksen alueellisen ulottuvuuden. 
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