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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

Transeuropiniai tinklai, pramonės, erdvė ir energetika 

1. Džiaugiasi, kad transeuropinių tinklų (TT) ir pramonės srityse pasiekta pažanga, patikslinant 
šių sričių tikslus ir supaprastinant taikomas procedūras.  

2. Džiaugiasi, kad dabar gali būti sukurta Europos erdvės politika, priskiriama mokslinių tyrimų 
ir technologijų vystymo sferai, todėl bendri šios srities tikslai yra skatinti mokslinę ir 
techninę pažangą, pramonės konkurencingumą bei Sąjungos politikos įgyvendinimą ir ragina 
Komisiją paruošti teisines priemones, būtinas sukurti Europos erdvės programą; 

 
3. Su pasitenkinimu pažymi, kad Konstitucinėje sutartyje numatoma Sąjungos energetikos 

politiką ir jai suteikiamas teisinis pagrindas, kuris nustatomas pagal procedūrą, t. y. bendro 
sprendimo procedūrą ir kvalifikuota balsų daugumą, ir priskiriamas bendros kompetencijos 
sričiai siekiant užtikrinti kokybišką energetikos rinkos veikimą ir energijos tiekimo saugumą, 
skatinti energijos efektyvumą bei atsinaujinančios energijos šaltinius; 

4. Atsižvelgdami į tai, kad greitai nustos galioti Euratomo sutartis, pritaria Euratomo sutartį 
laikinai atskirti nuo Konstitucijos sutarties ir Euratomo Bendrijos juridinio asmens statusą – 
nuo naujojo Europos Sąjungos juridinio asmens statuso.  

5. Dar kartą pareiškia nuomonę apie Euratomo sutartį: 

a) ji gali neatitikti Konstitucinės sutarties nuostatų, nes yra tarpvyriausybinio pobūdžio, 

b) joje nustatomi bendri muitų tarifai, kurie nederės su išskirtine Sąjungos kompetencija 
šioje srityje, 

c) jos nuostatos plėsti savo išorės ryšius prieštaraus Sąjungos išorės veiklos nuostatoms; 

d) moksliniams tyrimams, investicijoms ir bendradarbiavimui teikiamos savos institucinės 
nuostatos ir atskira veikla bei politika neatitinka Konstitucinės sutarties nuostatų, 

e) individualiai vykdomos derybos ir sudaromos tarptautinės sutartys neatitinka procedūrų, 
taikomų tarptautiniams susitarimams (str. III - 325); 

6. Reikalauja perkelti Euratomo sutarties mokslinių tyrimų aspektus į atitinkamą Konstitucinės 
sutarties dalį; 

Mokslinių tyrimų ir technologijų vystymas 
 
7. Mano, kad Konstitucinėje sutartyje praleista galimybė keisti atitinkamus esamų sutarčių 

straipsnius ir padaryti šį skyrių efektyvesnį, taip atspindint bendros kompetencijos logiką: 

a) baziniai moksliniai tyrimai nepriskiriami prioritetiniams, 
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b) Europos anglių ir plieno bendrijų protokolas (EAPB), pridėtas prie Nicos sutarties, nėra 
susietas su naujai įkurta "Mokslinių tyrimų anglims ir plienui fondo" pamatine programa 
pagal teisėkūros procedūrą, t. y. bendro sprendimo procedūrą ir kvalifikuotą balsų daugumą, 

c) Nors dėl pagrindų programos sprendžiama pagal bendro sprendimo procedūrą, dėl 
specialių programų ši procedūra netaikoma. 

8. Apgailestauja, kad nebuvo užsimenama apie bendras konsultacijas su Regionų komitetu 
naujovių diegimo ir mokslinių tyrimų klausimais, ragina, kad būtų aiškiai paminėtas naujovių 
diegimo ir mokslinių tyrimų regioninis aspektas. 
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