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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

Vispārīgi

1. atkārtoti pauž savu ilglaicīgo nostāju, ka līgumu konsolidētie teksti ir jāizstrādā tiklīdz 
dalībvalstis ratificē pašlaik spēkā esošo līgumu, ar ko groza minētos līgumus;

2. uzskata, ka 6. protokols par iekšējo tirgu un konkurenci ir jāīsteno piesardzīgi un līguma 
noteikums, ka „Savienībai, ja nepieciešams, ir jārīkojas saskaņā ar līgumu noteikumiem”, 
ir jāprecizē atsaucoties uz citiem līgumu noteikumiem un acquis communautaire;

Rūpniecība

3. uzskata, ka rūpniecības nozarē, EK līguma pašlaik spēkā esošo noteikumu grozījumi 
neietekmēs darījumu interešu struktūru un lēmumus par ieguldījumiem, jo:

a) ES kompetencē ir rūpniecības nozares atbalstīšana, koordinēšana vai dalībvalstu 
darbību papildināšana, turpretim dalībvalstu ziņā ir noteikt un veicināt savu 
rūpniecības politiku,

b) Eiropas Savienības līmenī ir jāizstrādā vadlīnijas rūpniecības nozares attīstībai, kā arī 
kopēji rādītāji un pasākumi regulārai rūpniecības politiku novērtēšanai un 
uzraudzībai, veicinot paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm,

c) noteikums par „dalībvalstu likumu un noteikumu jebkuras saskaņošanas izslēgšanu” 
nebūt nenozīmē izbeigt kopēju pieeju rūpniecībai,

d) Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē Eiropas Savienības saistības uzlabot tās 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, pievēršot īpašu uzmanību lauku 
apvidiem un reģioniem, kurus ietekmē rūpniecības nozares pārmaiņas,

e) Eiropas Parlaments vairs nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kad koordinēta rīcība 
tiek uzskatīta par vajadzīgu; EP tikai informēs par notiekošo;

Pētniecība un izstrāde

4. atzīmē, ka EK līguma grozītie panti Nr. 163, 165 un 166, ir jāuzskata par uzlabojumiem, 
jo tie nostiprina zinātnisko un tehnoloģisko bāzi, izveidojot Eiropas Pētniecības telpu, 
kurā pētnieki, zinātnes atziņas un tehnoloģijas ir brīvā apritē, tādējādi veicinot  pētnieku 
brīvu starptautisko sadarbību;

5. atzīmē divus potenciāli strīdīgus jautājumus starp Eiropas Parlamentu un Padomi, pēdējo 
no kuriem atbalsta Komisija:



PE398.298v02-00 4/6 AD\701150LV.doc

LV

a) starpvalstu līgumi neattiecas uz parasto 300. panta procedūru,

b) 171. un 172. panta saglabāšana nozīmētu konsultāciju procedūras turpmāku 
pielietošanu aģentūru izveidošanā, tādējādi negatīvi ietekmējot Parlamenta 
prerogatīvu – pilntiesīgi piedalīties aģentūru izveidē;

Kosmoss

6. pauž gandarījumu, ka noteikums par Eiropas Kosmosa politiku ir iekļauts pētniecības un 
tehnoloģijas attīstības nodaļā, un no tā izrietošā fakta, ka kosmosam ir līdzvērtīga nozīme 
ar pētniecību un izstrādi, atzīšanu līgumā;

7. atzinīgi vērtē komitejai un Padomei doto iespēju koplēmuma procedūrā izstrādāt 
vajadzīgos pasākumus, kas varētu veidot Eiropas Kosmosa programmu; taču, uzskata, ka 
„dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanas izslēgšana šajā jomā” var radīt šķēršļus 
kopīgas Eiropas Kosmosa politikas īstenošanai;

8. atzinīgi vērtē arī noteikumu par jebkāda veida izdevīgas sadarbības nodibināšanu tieši ar 
Eiropas Kosmosa aģentūru;

Enerģētika

9. pauž prieku, ka enerģētikai būs atsevišķs nosaukums līgumā un līdz ar to arī juridiskais 
pamats iekšējā tirgus kontekstā, pievēršot uzmanību enerģijas tirgus darbībai, 
energoapgādes drošībai, enerģijas izmantošanas efektivitātei un energotaupībai, jaunu un 
atjaunojamu enerģijas veidu attīstībai un enerģijas tīklu savienojamībai;

10. pauž gandarījumu un atbalstu solidārai klauzulai, kura jāpiemēro „ja rodas nopietnas 
grūtības konkrētu produktu piegādē, jo īpaši enerģijas jomā”;

11. uzsver, ka nākamā parastā likumdošanas procedūra (pašlaik koplēmuma procedūra) tiks 
ievērota kā likums, tomēr lēmumi par dažādiem enerģijas veidiem paliks dalībvalstu 
kompetencē un fiskālo pasākumu apstiprināšanai šajā jomā būs nepieciešams vienprātīgs 
balsojums;

Eiropas Atomenerģijas kopienas līgums

12. uzskata, ka neskatoties uz nepilnībām, EURATOM līgums joprojām ir saistošs tiesiskais 
regulējums un ar pašreizējo reformu līgumu tajā netiks izdarītas nekādas izmaiņas;  
uzskata, ka reformu līguma 12. protokols, kas attiecas uz EURATOM līgumu, padara 
tekstu neskaidru un ļoti sarežģītu daudzo savstarpējo norāžu un konkrētu EURATOM
līguma pantu atcelšanas dēļ;

13. atzīmē, ka EURATOM līgumam arī turpmāk būs juridisks spēks; pievērš uzmanību 
12. protokolam, cenšoties piemērot EURATOM līgumu, lai ņemtu vērā tādus kopīgos 
noteikumus kā institucionālos un finanšu noteikumus, kas izstrādāti citos līgumos;  tāpēc
atkārtoti pauž viedokli, ka ir nepieciešams EURATOM līguma konsolidētais teksts;

Ogļu un tērauda izpētes fonds
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14. pievērš Komisijas uzmanību faktam, ka 11. protokols par ogļu un tērauda izpētes fondu 
ievieš procedūras noteikumus, kas nepalielinās Eiropas Parlamenta ietekmi lēmumu 
pieņemšanas procesā, saglabājot apspriežu procedūru pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
sektorā, kur EP ir līdz-likumdevējs, neatkarīgi no šī fonda budžeta ietekmes.
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RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Pieņemšanas datums 19.12.2007
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