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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

Eiropas komunikāciju tīkli, rūpniecība, kosmoss un enerģētika 

1. atzinīgi novērtē sasniegtos uzlabojumus, kas izpaužas mērķu precizēšanā un procedūras 
vienkāršošanā attiecībā uz Eiropas komunikāciju tīkliem un rūpniecību; 

2. atzinīgi novērtē arī to, ka tagad var izveidot Eiropas kosmosa politiku, iekļaujot to 
pētniecības un tehnoloģiskās attīstības jomā, tādējādi dalot kompetenci un par mērķi 
izvirzot zinātnes un tehnikas progresa veicināšanu, rūpniecības konkurētspēju un ES 
politiku īstenošanu; aicina Komisiju sagatavot Eiropas kosmosa programmas izveidei 
vajadzīgos likumdošanas pasākumus; 

3. ar gandarījumu norāda, ka Konstitucionālais līgums paredz ES enerģētikas politiku, kurai 
ir savs juridiskais pamats, kas nosaka procedūru, t.i., koplēmumu un kvalificēta vairākuma 
balsojumu, kura attiecas uz dalītas kompetences jomu un kuras mērķis ir enerģijas tirgus 
efektīvas darbības nodrošināšana, energoapgādes drošība un energoefektivitātes, kā arī 
atjaunīgās enerģijas veicināšana; 

4. atbalsta kā pagaidu pasākumu un ņemot vērā Euratom līguma termiņa beigšanos Euratom 
līguma atdalīšanu no Konstitucionālā līguma un Euratom Kopienas juridiskās personas 
atdalīšanu no Eiropas Savienības jaunās juridiskās personas; 

5. atkārtoti pauž savu viedokli, ka Euratom līgums: 

a) pēc rakstura ir starpvaldību līgums un tādēļ var neatbilst Konstitucionālā līguma 
loģikai, 

b) patstāvīgi nosaka kopējo muitas tarifu, kas var būt nesavienojams ar ES ekskluzīvo 
kompetenci šajā jomā, 

c) patstāvīgi īstenojot ārējās attiecības, nav saskaņots ar ES ārējo darbību, 

 d) patstāvīgas iestādes noteikumu un atsevišķu darbību un politiku attiecībā uz 
pētniecību, ieguldījumiem un sadarbību saglabāšana var neatbilst Konstitucionālā 
līguma loģikai, 

e) veicot sarunas un noslēdzot patstāvīgus starptautiskus nolīgumus, var nebūt saskaņots 
ar starptautiskiem nolīgumiem noteikto procedūru (III-325. pants); 

6. uzsver vajadzību Euratom līgumā noteiktos pētniecības aspektus pārcelt uz 
Konstitucionālā līguma atbilstīgu iedaļu; 

Pētniecība un tehnoloģiskā attīstība 
 
7. uzskata, ka Konstitucionālajā līgumā ir palaista garām iespēja grozīt atbilstīgus pantus 

pašreizējos līgumos un padarīt šo iedaļu efektīvāku, atspoguļojot dalītās kompetences 
loģiku, jo: 
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a) fundamentāli pētījumi nav ietverti kā prioritāte, 

b) Nicas līgumam pievienotais protokols par Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK) 
nav sasaistījis jaunizveidoto “Ogļu un tērauda izpētes fondu” ar pamatprogrammu 
saskaņā ar likumdošanas procedūru (t.i., koplēmumu un kvalificēta vairākuma 
balsojumu), 

 c) lai gan pamatprogramma ir pakļauta koplēmuma procedūrai, tomēr uz specifiskajām 
programmām šī procedūra neattiecas; 

8. izsaka nožēlu, ka attiecībā uz jauninājumiem un pētniecību nav norādes par vispārīgu 
apspriešanos ar Reģionu komiteju; aicina skaidri norādīt uz jauninājumu un pētniecības 
reģionālo aspektu. 
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PROCEDŪRA 

Virsraksts Eiropas Konstitucionālā līguma projekts 
Procedūras numurs 2004/2129(INI) 
Atbildīgā komiteja AFCO 
Ciešāka sadarbība [COOPNO] 
Atzinumu sagatavoja: Johannes (Hannes) Swoboda 
 Iecelšanas datums 13.09.2004. 

Apspriests komitejā 07.10.2004. 22.11.2004.    
Datums, kad ierosinājumi pieņemti 23.11.2004. 
Galīgā balsojuma rezultāti par: 33 
 pret: 5 
 atturas: 3 
Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā 

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan B?ezina, 
Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, 
Garrelt Duin, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto 
Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, 
Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda 
Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier 
Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul 
Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude 
Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique 
Vlasto 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā 

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi Pataky, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, Avril Doyle, Françoise 
Grossetete, Malcolm Harbour, Satu Hassi, Erika Mann, Giovanni 
Pittella 

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas 
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