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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

Ġenerali

1. Itenni l-pożizzjoni li ilu jżomm li għandu jiġi prodott test konsolidat tat-Trattati ladarba t-
Trattat attwali ta’ emenda jiġi rratifikat mill-Istati Membri;

2. Huwa tal-fehma li l-Protokoll Nru 6 dwar is-Suq Intern u l-Kompetizzjoni għandu 
jitħaddem bi prudenza u li d-dispożizzjoni tat-Trattat li tgħid li “l-Unjoni għandha, jekk 
ikun meħtieġ, tieħu azzjoni skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattat” għandha tiġi ċċarata 
b’referenza għad-dispożizzjonijiet l-oħra tat-Trattati u ta’ l-acquis communautaire;

L-Industrija 

3. Jemmen li, fil-qasam ta' l-industrija, l-emendi għad-dispożizzjonijiet eżistenti tat-Trattat 
KE mhux se jfixklu l-istruttura eżistenti ta’ interessi kummerċjali u ta’ deċiżjonijiet ta’ 
investiment minħabba li:

a) l-industrija taqa’ taħt il-kompetenza ta' l-UE ta' appoġġ, koordinazzjoni u 
komplementazzjoni ta' l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri, filwaqt li hija r-responsabilità 
ta' l-Istati Membri li jiddeterminaw u jippromwovu l-politika industrijali tagħhom,

b) għandhom jiġu stabbiliti linji gwida fuq il-livell ta' l-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp 
tas-settur industrijali, flimkien ma' indikaturi komuni u arranġamenti għall-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ perjodiċi tal-politiki industrijali u qed jiġi mħeġġeġ l-
iskambju ta' l-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri,

c) id-dispożizzjoni “li teskludi kull armonizzazzjoni ta’ liġijiet u regolamenti ta’ l-Istati 
Membri” mhux bilfors tfisser it-tmiem ta’ approċċ komuni għall-industrija,

d) Il-Parlament Ewropew japprezza l-impenn ta' l-UE għat-titjib tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fuq il-bażi li tingħata attenzjoni speċjali lil żoni rurali 
u lil żoni affetwati minn tranżizzjoni industrijali,

e) Il-Parlament Ewropew mhux se jieħu sehem aktar fit-teħid ta’ deċiżjonijiet meta 
azzjoni koordinata titqies bħala meħtieġa; huwa se jinżamm biss infurmat; 

R&D

4. Jinnota li l-Artikoli emendati 163, 165 u 166 tat-Trattat KE għandhom jitqiesu bħala titjib 
għaliex isaħħu l-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi permezz tal-ħolqien ta’ Żona Ewropea ta’ 
Riċerka li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkulaw b’mod ħieles, 
u b’hekk ikun possibbli li r-riċerkaturi jikkoperaw b'mod ħieles bejn il-fruntieri filwaqt li 
tiġi stimulata wkoll il-kompetittività fl-Unjoni, speċjalment fis-settur industrijali;
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5. Jinnota żewġ kwistjonijiet potenzjalment kontroversjali bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, fejn dan ta’ l-aħħar qed jiġi appoġġjat mill-Kummissjoni:

a) il-ftehimiet internazzjonali mhux se jibqgħu jaqgħu taħt il-proċeduri tradizzjonali ta’ 
l-Artikolu 300,

b) iż-żamma ta’ l-Artikoli 171 u 172 se tfisser il-kontinwazzjoni tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni għall-ħolqien ta’ aġenziji, u b’hekk se tiġi kompromessa l-
prerogattiva tal-Parlament li jipparteċipa b’mod sħiħ fil-ħolqien ta' l-aġenziji;

L-Ispazju

6. Jesprimi s-sodisfazzjoni tiegħu għall-inseriment ta’ dispożizzjoni dwar il-Politika 
Ewropea għall-Ispazju fit-taqsima dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku, u r-
rikonoxximent konsegwenti fit-Trattat tal-fatt li l-ispazju huwa importanti daqs l-R&D;

7. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-opportunità mogħtija lill-Parlament u lill-Kunsill li jwaqqfu, skond 
il-proċedura ta’ kodeċiżjoni, il-miżuri meħtieġa li jistgħu jieħdu l-forma ta’ Programm 
Ewropew għall-Ispazju; madanakollu, jqis li, 'l-esklużjoni ta' kwalunkwe armonizzazzjoni 
ta’ liġijiet u regolamenti ta’ l-Istati Membri f’dan il-qasam' tista’ tfisser li jinħolqu xi 
ostakoli għall-implimentazzjoni ta’ Politika Ewropea komuni għall-Ispazju;

8. Jilqa’ wkoll b’sodisfazzjon id-dispożizzjoni dwar il-ħolqien ta’ kwalunkwe relazzoni 
xierqa b'mod espliċitu ma’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ispazju;

L-Enerġija 

9. Jifraħ bil-fatt li l-enerġija issa se jkollha Titolu separat fit-Trattat u b’hekk se jkollha bażi 
legali fil-kuntest tas-suq intern, filwaqt li se tingħata attenzjoni għall-iffunzjonar tas-suq 
ta’ l-enerġija, is-sigurtà tal-forniment ta’ l-enerġija, l-effiċjenza ta’ l-enerġija u l-iffrankar 
ta’ l-enerġija, l-iżvilupp ta’ forom ġodda u li jiġġeddu ta' l-enerġija u l-interkonnessjoni 
tan-netwerks ta’ l-enerġija;

10. Jesprimi s-sodisfazzjon u l-appoġġ tiegħu għall-klawsola ta’ solidarjetà li se tiġi applikata 
"jekk jinqalgħu diffikultajiet serji fil-forniment ta’ ċerti prodotti, b’mod partikulari fil-
qasam ta’ l-enerġija";

11. Jisħaq li filwaqt li bħala regola fil-futur se tintuża l-proċedura leġiżlattiva ordinarja 
(attwalment il-kodeċiżjoni), id-deċiżjoni dwar it-taħlita ta’ l-enerġija se tibqa’ fi ħdan il-
kompetenza ta' l-Istati Membri u l-miżuri fiskali f’dan il-qasam se jibqgħu jirrikjedu l-
konsultazzjoni mal-Parlament u l-unanimità fil-Kunsill; 

It-Trattat dwar il-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika

12. Iqis li, minkejja l-imperfezzjonijiet tiegħu, it-Trattat Euratom għalissa għadu qafas legali 
indispensabbli u ma sarulux tibdiliet partikulari bit-Trattat attwali ta’ emenda; 
madanakollu, iqis li l-Protokoll Nru 12 tat-Trattat ta’ emenda, fir-rigward tat-Trattat 
Euratom, jagħmel it-test diffiċli biex jinftiehem u kkumplikat ħafna minħabba diversi 
referenzi għal kliem ieħor bnadi oħra (cross-references) u t-tħassir ta’ ċerti artikoli tat-
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Trattat Euratom;

13. Jinnota li t-Trattat Euratom se jibqa’ jkollu effett legali sħiħ; jiġbed l-attenzjoni għall-
Protokoll Nru 12 li jpprova jadatta t-Trattat Euratom sabiex iqis id-dispożizzjonijiet 
komuni stipulati fit-Trattati l-oħrajn, bħad-dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji; 
għalhekk itenni l-ħtieġa għal test konsolidat tat-Trattat Euratom;

Fond ta’ Riċerka għall-Faħam u l-Azzar

14. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li l-Protokoll Nru 11 dwar il-Fond ta’ 
Riċerka għall-Faħam u l-Azzar jintroduċi dispożizzjonijiet proċedurali li mhux se jsaħħu 
l-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, minħabba li 
se tinżamm il-proċedura ta’ konsultazzjoni f’settur, dak tar-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiku, fejn il-Parlament huwa koleġiżlatur, irrispettivament mill-implikazzjonijiet 
baġitarji ta’ dan il-fond.
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