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FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

Transeuropeiska nät, industri-, rymd- och energipolitik 

1. Europaparlamentet välkomnar de förbättringarna som gjorts för att tydliggöra målen och 
förenkla förfarandena när det gäller transeuropeiska nät och industrin. 

2. Europaparlamentet välkomnar också att den europeiska rymdpolitiken nu kan fastställas 
inom ramen för området forskning och teknisk utveckling och härmed omfattas av delad 
befogenhet. Målet är att främja vetenskaplig och teknisk utveckling, industriell 
konkurrenskraft och genomförande av unionens politik. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbereda de lagstiftningsåtgärder som behövs för att inrätta ett 
europeiskt rymdprogram. 

3. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att det konstitutionella fördraget 
möjliggör en energipolitik för EU med en egen rättslig grund som föreskriver ett specifikt 
förfarande, nämligen medbeslutandeförfarandet och omröstning med kvalificerad 
majoritet, och som ingår i området med delad befogenhet. Politikens mål är att se till att 
energimarknaden fungerar, garantera energiförsörjningen samt främja energieffektivitet 
och förnybara energikällor. 

4. Europaparlamentet stöder att Euratomfördraget, som en interimistisk åtgärd innan det 
löper ut, separeras från det konstitutionella fördraget och att Euratomenergigemenskapen 
som juridisk person separeras från Europeiska unionens nya juridiska person.  

5. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att Euratomfördraget 

a) genom att vara mellanstatligt till sin natur, eventuellt inte överensstämmer med det 
konstitutionella fördragets logik, 

b) genom att fastställa en egen gemensam tulltaxa, eventuellt inte är förenligt med EU:s 
exklusiva befogenhet på detta område, 

c) genom att ha egna yttre förbindelser eventuellt inte överensstämmer med EU:s 
agerande gentemot omvärlden, 

d) genom att ha kvar sina egna institutionella bestämmelser, särskilda åtgärder och 
särskild politik när det gäller forskning, investering och samarbete, eventuellt inte är 
förenligt med logiken i det konstitutionella fördraget, 

e) genom att det möjliggör förhandling och ingående av egna internationella avtal 
eventuellt inte överensstämmer med förfarandet för internationella avtal i 
artikel III-325. 

 
6. Europaparlamentet hävdar att det är nödvändigt att överföra forskningsaspekterna i 

Euratomfördraget till ett lämpligt avsnitt i det konstitutionella fördraget. 
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Forskning och teknisk utveckling 

7. Europaparlamentet anser att man i det konstitutionella fördraget inte har tagit till vara på 
möjligheten att ändra de relevanta artiklarna i de nuvarande fördragen och göra detta 
avsnitt mer effektivt genom att låta det avspegla logiken i den delade befogenheten, dvs.: 

a) Grundforskning ingår inte som ett prioriterat område. 

b) Protokollet om Europeiska kol- och stålgemenskapen som fogats till Nicefördraget har 
inte knutit den nyligen inrättade ”Kol- och stålforskningsfonden” till ramprogrammet 
som omfattas av lagstiftningsförfarandet (dvs. medbeslutande och omröstning med 
kvalificerad majoritet). 

c) Även om ramprogrammet omfattas av medbeslutande är detta inte fallet när det gäller 
de enskilda programmen. 

8. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av hänvisningar till allmänna samråd med 
Regionkommittén i frågor som rör innovation och forskning och menar att den regionala 
aspekten när det gäller innovation och forskning bör nämnas uttryckligen. 
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