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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Γενικά

1. Επαναλαμβάνει τη θέση που εδώ και καιρό υποστηρίζει, ότι, όταν κυρωθεί η παρούσα 
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη από τα κράτη μέλη, πρέπει να συνταχθεί ενοποιημένο κείμενο 
των Συνθηκών·

2. πιστεύει ότι το Πρωτόκολλο αριθ. 6 σχετικά με την Εσωτερική Αγορά και τον 
Ανταγωνισμό πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και ότι η διάταξη της Συνθήκης "η 
Ένωση αναλαμβάνει δράση βάσει των διατάξεων των Συνθηκών, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση" πρέπει να διασαφηνιστεί με αναφορά στις άλλες διατάξεις των Συνθηκών και 
στο κοινοτικό κεκτημένο·

Βιομηχανία

3. πιστεύει ότι στον τομέα της βιομηχανίας οι τροποποιήσεις στις ισχύουσες διατάξεις της 
Συνθήκης ΕΚ δεν θα επηρεάσουν αποφασιστικά την τωρινή διάρθρωση των 
επιχειρηματικών συμφερόντων και επενδυτικών αποφάσεων διότι:

α) η βιομηχανία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ να στηρίζει, να συντονίζει ή να 
συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών, ενώ εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να καθορίσουν και να προωθήσουν τη βιομηχανική τους πολιτική,

β) για την ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα πρόκειται να θεσπιστούν σε κοινοτικό
επίπεδο κατευθυντήριες γραμμές παράλληλα με κοινούς δείκτες και ρυθμίσεις για την 
κατά περιόδους εκτίμηση και παρακολούθηση των βιομηχανικών πολιτικών, ενώ θα 
ενθαρρύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών,

γ) η διατύπωση "αποκλειόμενης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών" δεν σημαίνει αναγκαστικά το τέλος της 
κοινής προσέγγισης όσον αφορά τη βιομηχανία,

δ) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά τη δέσμευση της ΕΕ να βελτιώσει την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική της συνοχή με γνώμονα την ιδιαίτερη προσοχή που θα δίνεται 
στις αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που αφορά η μετάβαση στη βιομηχανία,

ε) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα συμμετέχει πλέον στη λήψη αποφάσεων όταν 
κρίνεται απαραίτητη η συντονισμένη δράση· απλώς θα τηρείται ενήμερο·

Έρευνα και Ανάπτυξη

4. επισημαίνει ότι τα τροποποιημένα άρθρα 163, 165 και 166 της Συνθήκης ΕΚ πρέπει να 
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θεωρηθούν βελτιώσεις, επειδή ενισχύουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις με 
τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, εντός του οποίου οι ερευνητές, η 
επιστημονική γνώση και τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα κινούνται ελεύθερα, 
επιτρέποντας έτσι στους ερευνητές να συνεργάζονται ελεύθερα σε διασυνοριακό επίπεδο
και ενθαρρύνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα εντός της Ενώσεως, ιδίως στο 
βιομηχανικό τομέα·

5. επισημαίνει δύο ζητήματα που εγείρουν ενδεχομένως διχογνωμία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το τελευταίο έχοντας και την 
υποστήριξη της Επιτροπής:

α) ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεν θα εμπίπτουν πλέον στην ειθισμένη διαδικασία του 
άρθρου 300,

β) η διατήρηση των άρθρων 171 και 172 σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται
η διαδικασία διαβούλευσης για τη συγκρότηση οργανισμών, πράγμα που θα 
περιορίσει το προνόμιο του Κοινοβουλίου να συμμετέχει πλήρως στη συγκρότηση 
των οργανισμών·

Διάστημα

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσθήκη διάταξης σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Διαστήματος στο τμήμα που αφορά την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και 
κατά συνέπεια για την αναγνώριση, στο πλαίσιο της Συνθήκης, του γεγονότος ότι το 
διάστημα είναι ίσης σημασίας με την έρευνα και την ανάπτυξη·

7. χαιρετίζει την ευκαιρία που δίνεται στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να θεσπίζουν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης τα αναγκαία μέτρα, που μπορεί να 
αποκτήσουν τη μορφή Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Διάστημα· ωστόσο θεωρεί ότι 
η διατύπωση "αποκλειόμενης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών" μπορεί να επιφέρει εμπόδια στην εφαρμογή 
μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος·

8. χαιρετίζει επίσης τη διάταξη που προβλέπει ρητά την καθιέρωση κάθε ωφέλιμης
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος·

Ενέργεια

9. χαίρεται που η ενέργεια θα αποκτήσει επιτέλους ξεχωριστό Τίτλο στο κείμενο της 
Συνθήκης και θα έχει έτσι νομική βάση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ενώ 
προσοχή θα δοθεί στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, στην ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην 
ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και στη διασύνδεση των 
ενεργειακών δικτύων·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη ρήτρα αλληλεγγύης που πρόκειται να τεθεί σε 
εφαρμογή "εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον ανεφοδιασμό με ορισμένα προϊόντα, 
κυρίως στον τομέα της ενέργειας" και δηλώνει τη σχετική στήριξή του·
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11. τονίζει ότι, παρ’ όλο που μελλοντικά θα ακολουθείται κατά κανόνα η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία (προς το παρόν η συναπόφαση), ο καθορισμός του ακριβούς 
ενεργειακού μίγματος θα εξακολουθεί να εναπόκειται στις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών και τα φορολογικά μέτρα σε αυτόν τον τομέα θα εξακολουθούν να απαιτούν 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και ομοφωνία στο Συμβούλιο·

Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

12. θεωρεί ότι, παρά τις ατέλειές της, η Συνθήκη Ευρατόμ παραμένει προς το παρόν 
αναντικατάστατο νομικό πλαίσιο, δεν έχουν δε επέλθει ιδιαίτερες αλλαγές στο κείμενό 
της από την παρούσα μεταρρυθμιστική Συνθήκη· πιστεύει ωστόσο ότι το Πρωτόκολλο 
αριθ. 12 της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης, που αφορά τη Συνθήκη Ευρατόμ, καθιστά το 
κείμενο δυσνόητο και ιδιαίτερα πολύπλοκο εξαιτίας των πολλών παραπομπών και της 
ακύρωσης ορισμένων άρθρων της Συνθήκης Ευρατόμ·

13. επισημαίνει ότι η Συνθήκη Ευρατόμ θα εξακολουθήσει να έχει πλήρη νομική ισχύ· 
εφιστά την προσοχή στο Πρωτόκολλο αριθ. 12, που αποσκοπεί στην προσαρμογή της 
Συνθήκης Ευρατόμ, προκειμένου να λάβει υπόψη κοινές διατάξεις που ορίζονται στις 
άλλες Συνθήκες, όπως διατάξεις θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα· γι’ αυτό το λόγο
επαναλαμβάνει ότι υπάρχει ανάγκη ενοποιημένου κειμένου της Συνθήκης Ευρατόμ·

Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

14. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι το Πρωτόκολλο αριθ. 11 σχετικά με 
το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα θεσπίζει διαδικαστικές διατάξεις 
που δεν ενισχύουν τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, καθώς διατηρεί τη διαδικασία διαβούλευσης στον τομέα έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, στον οποίο το όργανο είναι συννομοθέτης, παρά τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτού του ταμείου.
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