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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen: 

Trans-Europese netwerken, industrie, ruimte en energie 

1. is ingenomen met de verbetering in de vorm van verduidelijking van de doelstellingen en 
vereenvoudiging van de procedure voor de sectoren trans-Europese netwerken (TEN's) en 
industrie; 

2. is eveneens ingenomen met het feit dat thans kan worden voorzien in een Europees 
ruimtevaartbeleid dat onder Onderzoek en Technologische Ontwikkeling valt en bijgevolg 
tot de gedeelde-bevoegdheidsgebieden behoort, met als doelstelling bevordering van 
wetenschappelijke en technische vooruitgang, versterking van de concurrentiepositie van 
het bedrijfsleven en de tenuitvoerlegging van de beleidsmaatregelen van de Unie; verzoekt 
de Commissie de voor de totstandbrenging van een Europees ruimtevaartprogramma 
noodzakelijke wetgevingsmaatregelen voor te bereiden; 

3. stelt met voldoening vast dat het Constitutioneel Verdrag in een energiebeleid van de Unie 
voorziet, met een eigen rechtsgrondslag die de desbetreffende procedure voorschrijft, 
d.w.z. medebeslissing en gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en gericht is op het 
waarborgen van een efficiënte werking van de energiemarkt en op een gegarandeerde 
energievoorziening bij bevordering van een efficiënt gebruik van energie en hernieuwbare 
energiebronnen; 

4. is er voorstander van dat - als interimmaatregel en gezien het feit dat het Euratom-Verdrag 
afloopt - het Euratom-Verdrag losgekoppeld wordt van het Constitutioneel Verdrag en dat 
de rechtspersoonlijkheid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gescheiden 
wordt van de nieuwe rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie;  

5. herhaalt zijn standpunt dat het Euratom-Verdrag 

 a) met zijn intergouvernementele karakter wellicht niet strookt met de logica van het 
Constitutioneel Verdrag, 

 b) met zijn eigen gemeenschappelijke douanetarief wellicht onverenigbaar is met de 
exclusieve bevoegdheid die de Unie op dit gebied bezit, 

 c) qua eigen externe betrekkingen niet verenigbaar is met het externe optreden van de 
Unie,  

 d) met zijn eigen institutionele bepalingen en afzonderlijke acties en beleidsvormen ten 
aanzien van onderzoek, investeringen en samenwerking wellicht niet verenigbaar is 
met de logica van het Constitutioneel Verdrag, 

 e) ten aanzien van de onderhandelingen over en het sluiten van eigen internationale 
overeenkomsten wellicht in strijd is met de procedure voor internationale 
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overeenkomsten (artikel III-325); 

6. wijst met klem op de noodzaak de onderzoeksaspecten van het Euratom-Verdrag over te 
hevelen naar de desbetreffende afdeling van het Constitutioneel Verdrag; 

Onderzoek en technologische ontwikkeling 

7. is van mening dat in het Constitutionele Verdrag de kans verzuimd is de relevante 
artikelen van de huidige Verdragen te wijzigen en deze afdeling doeltreffender te 
formuleren, waarbij de logica van gedeelde bevoegdheid tot uitdrukking komt, aangezien 

 a) basisonderzoek niet als prioritaire kwestie wordt aangemerkt, 

 b) in het aan het Verdrag van Nice gehechte Protocol inzake de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS) het onlangs ingestelde "Fonds voor onderzoek inzake 
kolen en staal" niet aan het onder de wetgevingsprocedure vallende kaderprogramma 
gekoppeld is (d.w.z. medebeslissing en besluitvorming bij gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen), 

 c) het kaderprogramma weliswaar onder de medebeslissingsprocedure valt, maar de 
specifieke programma's niet; 

8. betreurt dat niet verwezen wordt naar een algemene raadpleging van het Comité van de 
regio's op de gebieden innovatie en onderzoek; dringt erop aan dat expliciet gewezen 
wordt op het regionale aspect van innovatie en onderzoek; 
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