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NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre ústavné veci ako gestorský 
výbor, aby prijal do návrhu uznesenia nasledujúce návrhy: 

Transeurópske siete, priemysel, vesmír a energetika 

1. víta vylepšenie, ktoré sa dosiahlo objasnením cieľov a zjednodušením postupu 
vzťahujúceho sa na oblasť transeurópskych sietí a priemyslu;  

2. víta zároveň skutočnosť, že teraz môže byť stanovená európska vesmírna politika, patriaca 
do oblasti výskumu a technologického rozvoja, čiže do oblasti spoločnej pôsobnosti, a jej 
cieľom je podpora vedeckého a technického pokroku, priemyselná konkurencieschopnosť 
a uplatňovanie politík Únie; vyzýva Komisiu, aby pripravila legislatívne opatrenia 
potrebné na vytvorenie Európskeho vesmírneho programu; 

3. s uspokojením poukazuje na to, že ústavná zmluva vymedzuje politiku Únie v oblasti 
energetiky, pretože poskytuje samostatný právny základ, ktorý stanovuje postup, t. j. 
spolurozhodovanie a hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, a patrí do oblasti spoločnej 
pôsobnosti, pričom cieľom tejto politiky je zabezpečiť účinné fungovanie energetického 
trhu a bezpečnosť dodávok energie a podporovať energetickú efektívnosť a obnoviteľnú 
energiu; 

4. podporuje, ako dočasné opatrenie a vzhľadom na to, že sa skončí platnosť Zmluvy o 
Euratome, odčlenenie Zmluvy o Euratome od ústavnej zmluvy a odčlenenie právnej 
subjektivity spoločenstva Euratom od novej právnej subjektivity Európskej únie; 

5. znovu opakuje svoj názor, že Zmluva o Euratome: 

a) je svojou povahou medzivládna a preto nemusí byť v súlade s logikou ústavnej zmluvy, 

b) ustanovuje vlastný spoločný colný sadzobník a preto nemusí byť zlučiteľná s výlučnou 
pôsobnosťou Únie v tejto oblasti, 

c) implementuje vlastné vonkajšie vzťahy, čo nie je v súlade s vonkajšou činnosťou Únie, 

d) ponecháva si vlastné inštitucionálne ustanovenia a samostatné činnosti a politiky v 
oblasti výskumu a spolupráce a preto nemusí byť zlučiteľná s logikou ústavnej zmluvy, 

e) oprávňuje na prerokúvanie a uzatváranie vlastných medzinárodných dohôd a preto 
nemusí byť v súlade s postupom stanoveným pre medzinárodné dohody (čl. III-325). 

6. trvá na potrebe presunúť aspekty Zmluvy o Euratome týkajúce sa výskumu do príslušného 
oddielu ústavnej zmluvy; 

 

 

Výskum a technologický rozvoj 
 
7. zastáva názor, že ústavná zmluva nevyužila príležitosť zmeniť a doplniť príslušné články 

súčasných zmlúv a zvýšiť účinnosť tohto oddielu tak, aby odrážal logiku spoločnej 
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pôsobnosti v nasledujúcom: 

a) základný výskum nie je zahrnutý ako priorita, 

b) Protokol o Európskom spoločenstve uhlia a ocele (ESUO), ktorý tvorí prílohu k 
    Zmluve z Nice, nespojil nedávno vytvorený „Výskumný fond pre uhlie a oceľ“ s 
    rámcovým programom podľa legislatívneho postupu (t. j. spolurozhodovanie a 
    hlasovanie kvalifikovanou väčšinou), 
 
c) aj napriek tomu, že rámcový program patrí do oblasti spolurozhodovania, jednotlivé 
programy do nej nepatria; 
 

8. ľutuje, že chýba odkaz na všeobecnú konzultáciu s Výborom regiónov týkajúcu sa  
inovácie a výskumu; vyzýva, aby bol explicitne uvedený regionálny aspekt inovácií a 
výskumu. 
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