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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

Vseevropska omrežja, industrija, vesolje in energija 

1. Pozdravlja jasnejše cilje in poenostavitev postopka na področjih vseevropskih omrežij 
(TEN) in industrije; 

2. pozdravlja tudi oblikovanje evropske vesoljske politike v okviru področja raziskav in 
tehnološkega razvoja, se pravi kot deljeno pristojnost, njeni cilji pa so spodbujanje 
znanstvenega in tehničnega napredka, konkurenčnost industrije in izvajanje politik EU; 
poziva Komisijo k pripravi zakonodajnih ukrepov, potrebnih za oblikovanje evropskega 
vesoljskega programa; 

3. z zadovoljstvom ugotavlja, da Pogodba o ustavi določa energetsko politiko EU z lastno 
zakonsko osnovo, ki določa postopek, t.j. postopek soodločanja in glasovanje s 
kvalificirano večino, ter spada v področje deljene pristojnosti, hkrati pa zagotavlja 
učinkovito delovanje trga z energijo in zanesljivost dobave energije ter spodbuja 
učinkovitost energije in obnovljive vire energije; 

4. kot vmesni ukrep in zaradi poteka pogodbe Euratom podpira ločitev pogodbe Euratom 
od Pogodbe o ustavi in ločitev pravne osebe skupnosti Euratom od nove pravne osebe 
Evropske unije; 

5. Ponavlja svoje mnenje, da pogodba Euratom zaradi: 

a) svoje medvladne narave morda ne ustreza logiki Pogodbe o ustavi, 

b) uvajanja svoje lastne skupne carinske tarife morda ni v skladu z izključno pristojnostjo 
EU na tem področju, 

c) izvrševanja svojih lastnih zunanjih odnosov ni v skladu z dejavnostmi EU na področju 
zunanjih zadev, 

 d) ohranjanja svojih lastnih institucionalnih določil ter ločenih ukrepov in politik na 
področju raziskav in sodelovanja morda ni v skladu z logiko Pogodbe o ustavi, 

e) pogajanj in sklepanja svojih lastnih mednarodnih sporazumov morda ni v skladu s 
postopkom za mednarodne sporazume (člen III-325); 

6. vztraja, da je potrebno raziskovalne vidike pogodbe Euratom prenesti na ustrezne dele 
Pogodbe o ustavi; 

Raziskave in tehnološki razvoj 
 
7. meni, da je Pogodba o ustavi zamudila priložnost, da bi spremenili ustrezne člene trenutno 

veljavnih pogodb in povečali učinkovitost na tem področju, in tako na naslednjih 
področjih uveljavili logiko deljene pristojnosti: 

a) osnovne raziskave niso opredeljene kot prednostna naloga, 



 

PE 347.197 4/5 AD\548148SL.doc 

SL 

b) protokol o Evropski skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), priložen Pogodbi iz Nice, ni 
povezal novoustanovljenega 'raziskovalnega sklada za premog in jeklo' z okvirnim 
programom v zakonodajnem postopku (t.j. soodločanje in glasovanje s kvalificirano 
večino), 

 c) Čeprav za okvirni program velja postopek soodločanja, za specifične programe ta ne 
velja. 

8. obžaluje, da ni omembe splošnega posvetovanja z Odborom regij na področju inovacij in 
raziskav; poziva, naj se regionalni vidik inovacij in raziskav izrecno omeni; 
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