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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Všeobecné informace

1. znovu zdůrazňuje své dlouhodobé stanovisko, že poté, co členské státy ratifikují stávající 
Smlouvu, kterou se mění Smlouva o EU a Smlouva o založení ES, je třeba vypracovat 
konsolidované znění těchto Smluv;

2. zastává názor, že protokol č. 6 o vnitřním trhu a hospodářské soutěži by měl být 
uplatňován obezřetně a že ustanovení Smlouvy „přijme Unie v případě potřeby opatření 
podle ustanovení Smluv“ by mělo být objasněno ve vztahu k jiným ustanovením Smluv 
a acquis communautaire;

Průmysl 

3. je přesvědčen, že v oblasti průmyslu změny stávajících ustanovení Smlouvy o založení ES 
nenaruší současnou strukturu obchodních zájmů a investičních rozhodnutí, neboť:

a) průmysl spadá do pravomocí EU, v jejichž rámci EU podporuje, koordinuje či 
doplňuje činnost členských států, zatímco stanovovat a prosazovat vnitrostátní 
průmyslovou politiku je v pravomoci členských států,

b) na úrovni EU by v zájmu rozvoje průmyslu měly být stanoveny pokyny se 
společnými ukazateli a ustanoveními o pravidelném hodnocení a sledování 
průmyslové politiky, přičemž by se měla podporovat také výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy,

c) ustanovení „s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států“
neznamená nutně konec společného přístupu k průmyslu,

d) Evropský parlament si cení závazku EU zlepšit svou hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost tím, že bude zvláštní pozornost věnována venkovu a oblastem 
zasaženým průmyslovým přechodem,

e) Evropský parlament se již nebude podílet na rozhodování, uzná-li se za nutné použít 
koordinovaný postup; EP bude pouze informován; 

V&V

4. poznamenává, že by pozměněné články 163, 165 a 166 Smlouvy o založení ES měly být 
považovány za zlepšení, protože posilují vědecko-technické základy vytvořením 
evropského výzkumného prostoru, v jehož rámci se mohou volně pohybovat vědci, 
vědecké poznatky a technologie, což umožní vědcům svobodně spolupracovat bez ohledu 
na hranice a zároveň podpoří hospodářskou soutěž v Unii, zejména v průmyslovém 
sektoru;
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5. upozorňuje na dvě otázky, které se mohou stát předmětem sporu mezi Evropským
parlamentem a Radou, kterou podporuje také Komise:

a) tradiční postup podle článku 300 se již nebude vztahovat na mezinárodní dohody,

b) zachování článků 171 a 172 bude znamenat, že při zakládání agentur bude i nadále 
uplatňován postup konzultací, čímž bude zpochybněno právo Parlamentu plně se 
podílet na zakládání agentur;

Vesmír

6. vyjadřuje uspokojení nad skutečností, že do části věnované výzkumu a technologickému 
rozvoji bylo začleněno ustanovení o evropské politice pro oblast vesmíru, čímž bude ve 
Smlouvě uznáno, že vesmír je stejně důležitý jako věda a výzkum;

7. vítá příležitost, jež byla poskytnuta Parlamentu a Radě, přijmout v rámci postupu 
spolurozhodování nezbytná opatření, která mohou mít podobu evropského kosmického 
programu; domnívá se však, že ustanovení o „vyloučení harmonizace právních předpisů 
členských států“ může způsobit určité překážky při uplatňování společné politiky pro 
oblast vesmíru;

8. vítá rovněž ustanovení o navázání veškerých účelných vztahů s Evropskou kosmickou 
agenturou;

Energetika 

9. vyjadřuje potěšení nad skutečností, že pro oblast energetiky nyní bude ve Smlouvě 
samostatná hlava, a tudíž i právní základ pro vnitřní trh, přičemž důraz se bude klást 
na fungování trhu s energií, bezpečnost dodávek energie, energetickou účinnost a úspory 
energie, rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie a propojení energetických sítí;

10. vítá a podporuje uplatňování doložky o solidaritě, „když vzniknou závažné obtíže 
v zásobování určitými výrobky, především v oblasti energetiky“;

11. zdůrazňuje, že přestože se v budoucnu bude zpravidla uplatňovat řádný legislativní 
postup (v současnosti spolurozhodování), rozhodování o struktuře energetických zdrojů 
bude i nadále v pravomoci členských států a pro daňová opatření v této oblasti bude 
nadále nezbytná konzultace s Parlamentem a jednomyslné rozhodnutí Rady;

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

12. domnívá se, že Smlouva o Euratomu i přes své nedostatky zatím zůstává nenahraditelným 
právním rámcem a současnou pozměňující smlouvou nebyla nijak konkrétně pozměněna;
domnívá se však, že protokol č. 12 pozměňující smlouvy, jenž se týká Smlouvy 
o Euratomu, svými četnými křížovými odkazy a zrušením některých článků Smlouvy 
o Euratomu způsobuje, že se text stává nečitelným a velmi komplikovaným;

13. konstatuje, že Smlouva o Euratomu bude mít i nadále plné právní účinky; upozorňuje na 
protokol č. 12, jehož cílem je upravit Smlouvu o Euratomu tak, aby zohledňovala 
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společná ustanovení ostatních Smluv, např. institucionální a finanční ustanovení; proto 
znovu připomíná potřebu konsolidovaného znění Smlouvy o Euratomu;

Evropský výzkumný fond pro uhlí a ocel

14. upozorňuje Komisi na skutečnost, že protokol č. 11 o Evropském výzkumném fondu pro 
uhlí a ocel zavádí procesní ustanovení, která neposilují účast Evropského parlamentu na 
rozhodovacím procesu, neboť v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, kde je 
Parlament spolutvůrce právních předpisů, zachovává postup konzultace, bez ohledu na 
vliv tohoto fondu na rozpočet.
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