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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar: 

RTE, Indústria, Espaço e Energia 

1. Congratula-se com as melhorias introduzidas em termos de clarificação de objectivos e de 
simplificação dos procedimentos, no que se refere aos domínios das redes transeuropeias  
(RTE) e da indústria;  

2. Congratula-se, igualmente, com o facto de poder ser definida uma Política Espacial 
Europeia, da alçada da Investigação e do Desenvolvimento Tecnológico, que é, por isso, 
uma competência partilhada, e tem como objectivos a promoção do progresso científico e 
tecnológico, a competitividade da indústria e a aplicação das políticas comunitárias; 
exorta a Comissão a preparar as medidas legislativas necessárias à criação de um 
Programa Espacial Europeu; 

3. Regista com satisfação que o Tratado Constitucional prevê uma política da União no 
domínio da energia, com uma base jurídica própria que estabelece o procedimento a 
seguir, isto é, a co-decisão e a votação por maioria qualificada no quadro da competência 
partilhada, e visa garantir o funcionamento eficaz do mercado da energia e a segurança do 
aprovisionamento energético, promovendo, em simultâneo, a eficiência energética e as 
energias renováveis; 

4. Manifesta o seu apoio, como medida transitória e tendo em vista a expiração do Tratado 
Euratom, à separação deste relativamente ao Tratado Constitucional, bem como à 
dissociação da personalidade jurídica da Comunidade Euratom relativamente à nova 
personalidade jurídica da União Europeia; 

5. Reitera o seu ponto de vista, segundo o qual o Tratado Euratom: 

a) tendo uma natureza intergovernamental, pode não se coadunar com a lógica do Tratado 
Constitucional, 

b) ao estabelecer a sua própria pauta aduaneira comum, pode não ser compatível com a 
competência exclusiva da União neste domínio, 

c) ao implementar as suas próprias relações externas, não é coerente com as acções 
externas da União, 

d) ao conter as suas próprias disposições institucionais, bem como acções e políticas 
separadas em matéria de investigação, investimento e cooperação, pode não ser 
compatível com a lógica do Tratado Constitucional, 

e) ao negociar e celebrar os seus próprios acordos internacionais, pode não ser coerente 
com o procedimento previsto para os acordos internacionais (artigo III-325º). 
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6. Insiste na necessidade de transferir os aspectos do Tratado Euratom relacionados com a 
investigação para a secção apropriada do Tratado Constitucional; 

 

Investigação, desenvolvimento tecnológico 
 
7. Considera que o Tratado Constitucional desperdiçou a oportunidade de alterar os artigos 

pertinentes dos actuais Tratados e tornar esta secção mais eficaz, reflectindo a lógica da 
competência partilhada nos seguintes aspectos: 

a) a investigação fundamental não está incluída enquanto prioridade, 

b) o Protocolo relativo à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), anexo ao 
Tratado de Nice, não associou o recém-criado “Fundo de Investigação do Carvão e do 
Aço” ao programa-quadro no âmbito do procedimento legislativo (ou seja, co-decisão 
e votação por maioria qualificada), 

c) embora o programa-quadro se insira no âmbito da co-decisão, o mesmo não sucede 
com os programas específicos; 

8. Lamenta que não seja feita referência a uma consulta geral do Comité das Regiões no que 
se refere à inovação e à investigação, e solicita que sejam explicitamente mencionados os 
aspectos regionais da inovação e da investigação. 
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PROCESSO 

Título Projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa 
Nº de processo 2004/2129(INI) 
Comissão competente quanto ao fundo AFCO 
Cooperação reforçada [COOPNO] 
Relator de parecer Johannes (Hannes) Swoboda 
 Data de designação 13.9.2004 

Exame em comissão 7.10.2004 22.11.2004    
Data de aprovação das sugestões 23.11.2004 
Resultado da votação final A favor: 33 
 Contra: 5 
 Abstenções: 3 
Deputados presentes no momento da 
votação final 

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 

Suplentes presentes no momento da 
votação final 

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 

Suplentes (nº 2 do art. 178º) presentes 
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