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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Üldist

1. kordab oma pikaajalist seisukohta, et asutamislepingute konsolideeritud tekst tuleks 
koostada siis, kui praegune muutmisleping on liikmesriikide poolt ratifitseeritud;

2. on seisukohal, et protokolli nr 6 siseturu ja konkurentsi kohta tuleks kohaldada 
ettevaatlikult ja lepingu sätet, et liit võtab „vajaduse korral meetmeid aluslepingute sätete“ 
kohaselt, tuleks täpsustada, võttes arvesse teisi asutamislepingute ja ühenduse õigustiku 
sätteid;

Tööstus

3. usub, et tööstuse valdkonnas ei ole EÜ asutamislepingu olemasolevate sätete muudatused 
takistuseks praegustele ärihuvidele ega investeerimisotsustele, sest:

a) tööstuse valdkonnas on EL pädev liikmesriikide meetmeid toetama, koordineerima 
või täiendama, samas kui liikmesriigid määratlevad ja edendavad oma 
tööstuspoliitikat ise;

b) tööstussektori arendamise eesmärgil kehtestatakse liidu tasandil suunised koos 
tööstuspoliitika korrapärase hindamise ja järelevalve ühiste indikaatorite ja 
korraldusega ning ergutatakse liikmesriikide vahelist parimate tavade vahetamist;

c) säte „ilma liikmesriikide õigusnorme ühtlustamata“ ei tähenda tingimata loobumist 
ühtsest lähenemisviisist tööstusele;

d) Euroopa Parlament hindab ELi võetud kohustust parandada majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust maapiirkondadele ja tööstuslikust 
üleminekust mõjutatud piirkondadele erilise tähelepanu pööramise kaudu;

e) Euroopa Parlament ei osale edaspidi otsuste tegemises, kui vajalikuks peetakse 
koordineeritud tegevust; parlamenti üksnes teavitatakse;

Teadus- ja arendustegevus

4. märgib, et EÜ asutamislepingu muudetud artikleid 163, 165 ja 166 tuleks vaadelda 
edasiminekuna, kuna need tugevdavad teaduslikku ja tehnoloogilist baasi Euroopa 
teadusruumi loomise kaudu, kus teadlased, teaduslikud teadmised ja tehnoloogia liiguvad 
vabalt, mis võimaldab teadlastel vabalt piiriülest koostööd teha ja suurendab liidus ka 
konkurentsivõimet, eriti tööstussektoris;

5. märgib ära kaks potentsiaalselt vaidlust tekitavat küsimust Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahel, kusjuures viimast toetab komisjon:
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a) rahvusvahelistele kokkulepetele ei kohaldata enam tavapärast artiklis 300 sätestatud 
menetlust;

b) artiklite 171 ja 172 säilitamine tähendab nõuandemenetluse jätkuvat kasutamist 
asutuste loomisel, mis läheb vastuollu parlamendi eelisõigusega osaleda asutuste
loomises täieõiguslikult;

Kosmos

6. väljendab rahulolu Euroopa kosmosepoliitika sätte lisamise üle teadusuuringute ja 
tehnoloogia arengu jaotisesse ja sellest tuleneva tõdemuse üle asutamislepingus, et 
kosmoseuuringutel on muu teadus- ja arendustegevusega samaväärne tähtsus;

7. tunneb heameelt parlamendile ja nõukogule antud võimaluse üle kehtestada 
kaasotsustamismenetluse teel vajalikud meetmed, millega võidakse luua Euroopa 
kosmoseprogramm; on siiski seisukohal, et säte „ilma liikmesriikide õigusnorme 
ühtlustamata selles valdkonnas“ võib takistada ühtse Euroopa kosmosepoliitika 
rakendamist;

8. ühtlasi tunneb heameelt sätte üle, mis on seotud Euroopa Kosmoseagentuuriga 
nõuetekohaste otsesuhete loomisega;

Energeetika

9. tunneb rõõmu selle üle, et energeetikale on nüüd lepingus pühendatud eraldi jaotis, mis 
tagab siseturu kontekstis õigusliku aluse ja selle, et tähelepanu pööratakse energiaturu 
toimimisele, energiavarustuse kindlusele, energiatõhususele ja energia säästmisele, uute ja 
taastuvate energialiikide väljatöötamisele ning energiavõrkude sidumisele;

10. väljendab rahulolu ja toetust solidaarsusklausli kohaldamisele: „kui tekib tõsiseid raskusi 
teatud toodetega varustamises, eelkõige energeetika valdkonnas“;

11. rõhutab, et kui reeglina hakatakse järgima tulevast õigusloomega seotud tavamenetlust 
(praegu kaasotsustamine), siis energialiikide küsimuse otsustamine jääb endiselt 
liikmesriikide pädevusse ja fiskaalmeetmete võtmine selles valdkonnas eeldab endiselt 
parlamendiga konsulteerimist ja ühehäälsust nõukogus;

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping

12. on seisukohal, et vaatamata puudustele moodustab Euratomi leping siiani asendamatu 
õigusliku raamistiku ja praegune muutmisleping ei muuda seda eriliselt; kuid on 
seisukohal, et muutmislepingu protokoll nr 12 Euratomi lepingu kohta muudab teksti 
loetamatuks ja väga keeruliseks tänu arvukatele ristviidetele ning teatavate Euratomi 
lepingu artiklite tühistamisele;

13. märgib, et Euratomi leping omab jätkuvalt täieulatuslikku õiguslikku mõju; juhib 
tähelepanu, et protokolliga nr 12 soovitakse kohandada Euratomi lepingut, et võtta arvesse 
teistes lepingutes sätestatud ühissätteid, nagu institutsioonilised ja finantssätted; seetõttu 
kordab, et on vajadus Euratomi lepingu konsolideeritud teksti järele;
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Söe ja terase teadusfond

14. juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et söe ja terase teadusfondi protokoll nr 11 sisaldab 
menetluslikke sätteid, mis ei edenda Euroopa Parlamendi osalemist otsuste tegemise 
protsessis, säilitades nõuandemenetluse teaduse ja tehnoloogia arengu sektoris, kus ta on 
kaasõiguslooja, vaatamata selle fondi eelarvelistele mõjutustele.
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