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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek: 

Sieci transeuropejskie, przemysł, przestrzeń i energia 

1. Z zadowoloniem przyjmuje poprawę polegającą na jasnym formułowaniu celów oraz 
uproszczeniu procedury w dziedzinie sieci transeuropejskich (TEN) i przemysłu; 

 
2. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że można teraz ustalić europejską politykę w zakresie 

przestrzeni kosmicznej, która należeć będzie do obszaru Rozwoju Badań Naukowych i 
Technologii, a więc obszaru wspólnych kompetencji, mając za cel promowanie postępu 
naukowego i technicznego, konkurencyjność przemysłu i realizację polityk unijnych; 
wzywa Komisję do podjęcia kroków prawodawczych koniecznych do powołania 
europejskiego programu badań kosmicznych; 

3. Stwierdza z zadowoleniem, że Traktat Konstytucyjny przewiduje politykę unijną w 
dziedzinie energii posiadającą własne podstawy prawne określające procedurę, to znaczy 
współdecyzję oraz głosowanie kwalifikowaną większością głosów, które należą do 
dzielonych kompetencji, przy równoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania 
rynku energii, bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię oraz promocję wydajności 
energetycznej i energii odnawialnej; 

4. Popiera, jako środek tymczasowy i biorąc pod uwagę wygaśnięcie Traktatu o 
ustanowieniu Euratomu, oddzielenie Traktatu o ustanowieniu Euratomu od Traktatu 
konstytucyjnego oraz osobowości prawnej Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej od 
nowej osobowości prawnej Unii Europejskiej; 

5. Przypomina swoje stanowisko, według którego Traktat Euratom: 

a) jako traktat z natury międzyrządowy może nie odpowiadać logice Traktatu 
Konstytucyjnego, 

b) ustanawiając własną wspólną taryfę celną, może być niezgodny z wyłączną 
kompetencją Unii w tej dziedzinie, 

c) prowadząc własną politykę zewnętrzną, nie jest zgodny z unijnymi działaniami 
zewnętrznymi, 

d) utrzymanie własnych uregulowań instytucyjnych i osobnych działań i strategii na polu 
badań naukowych, inwestycji i współpracy może kolidować z logiką Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję, 

e) negocjując i zawierając swoje własne umowy międzynarodowe, może być niezgodny z 
procedurą przewidzianą dla umów międzynarodowych (art. III-325); 
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6.   Kładzie nacisk na potrzebę przeniesienia aspektów dotyczących badań naukowych z 
Traktatu Euratom do właściwych sekcji Traktatu Konstytucyjnego; 
 

Badania naukowe i rozwój technologiczny 
 
7. Jest zdania, że przy redagowaniu Traktatu Konstytucyjnego nie skorzystano z okazji, aby 

poprawić odpowiednie artykuły aktualnych Traktatów i uczynić tę sekcję bardziej 
skuteczną, odzwierciedlając logikę kompetencji dzielonych, w: 

a) podstawowe badania nie figurują jako priorytetowe, 

b) Protokół o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS) załączonony do Traktatu 
Nicejskiego nie powiązał nowo utworzonego „Funduszu Badawczego Węgla i Stali” z 
ramowym programem zgodnie z procedurą legislacyjną (tzn. współdecyzji i 
głosowania kwalifikowaną większością głosów), 

c) mimo iż procedura współdecydowania obejmuje program ramowy, nie obejmuje ona 
programów szczegółowych; 

 
8. Ubolewa nad brakiem wzmianki o ogólnych konsultacjach z Komitetem Regionów w 

sprawach dotyczących innowacji i badań naukowych; wzywa do wyraźnego przywołania 
regionalnego aspektu innowacji i badań naukowych; 
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PROCEDURA 
 

Tytuł Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy 
Odsyłacze 2004/2129 (INI) 
Komisja przedmiotowo właściwa 
 

AFCO 

Ściślejsza współpraca 
 

[COOPNO] 

Sprawozdawca opinii 
Data powołania 

Johannes (Hannes) Swoboda 
13.9.2004 

Rozpatrzenie w komisji 7.10.2004 22.11.2004    
Data zatwierdzenia poprawek 23.11.2004 
Wynik głosowania za: 

przeciw: 
wstrzymujących 
się: 

33 
5 
3 

Posłowie obecni podczas końcowego 
głosowania  

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan 
Březina, 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 

Zastępcy obecni podczas końcowego 
głosowania  

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

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni 
podczas końcowego głosowania; 
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