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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare �i energie recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezolu�ie ce urmează a fi adoptată:

În ansamblu

1. î�i reafirmă pozi�ia consecventă potrivit căreia ar trebui realizat un text consolidat al 
tratatelor, după ce actualul Tratat de modificare este ratificat de statele membre;

2. consideră că Protocolul nr. 6 privind pia�a internă �i concuren�a ar trebui pus în 
aplicare cu pruden�ă �i că ar trebui clarificată dispozi�ia din Tratat „Uniunea, după caz, 
ia măsuri în conformitate cu dispozi�iile din tratate”, prin trimiterea la alte dispozi�ii din 
tratate �i din acquis-ul comunitar;

Industrie 

3. consideră că, în sectorul industrial, modificările aduse dispozi�iilor în vigoare ale 
Tratatului CE nu vor afecta structura existentă a intereselor comerciale �i a deciziilor 
investi�ionale pentru că:

a) industria intră în domeniul de competenţă al UE de sprijinire, coordonare sau 
completare a acţiunilor statelor membre, în timp ce statelor membre le revine 
elaborarea şi promovarea propriilor politici industriale,

b) pentru dezvoltarea sectorului industrial se stabilesc, la nivelul Uniunii, orientări şi 
indicatori comuni, elemente de supraveghere şi evaluare periodică ale politicilor 
industriale şi este încurajat schimbul de bune practici între statele membre,

c) dispozi�ia „excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege �i a normelor 
administrative ale statelor membre” nu înseamnă neapărat sfâr�itul unei abordări 
comune a sectorului industrial;

d) Parlamentul European apreciază angajamentul Uniunii Europene pentru 
îmbunătăţirea coeziunii sale economice, sociale şi teritoriale prin atenţia deosebită 
acordată zonelor rurale şi zonelor afectate de tranziţia industrială;

e) Parlamentul European nu va mai participa la procesul decizional atunci când se 
consideră că sunt necesare acţiuni coordonate; trebuind doar să fie informat; 

Cercetare �i dezvoltare

4. consideră că articolele modificate 163, 165 �i 166 din Tratatul CE ar trebui considerate 
ca îmbunătă�iri, datorită faptului că acestea consolidează bazele �tiin�ifice �i 
tehnologice prin instituirea unui Spa�iu European de Cercetare în care cercetătorii, 
cuno�tin�ele �tiin�ifice �i tehnologia circulă liber, permi�ând astfel cooperarea 
transfrontalieră liberă între cercetători, stimulând în acelaşi timp creşterea competitivităţii 
Uniunii, în special în sectorul industrial;
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5. subliniază două posibile aspecte conflictuale între Parlamentul European �i Consiliu, 
acesta din urmă fiind sprijinit de Comisie:

a) acordurile interna�ionale nu vor mai fi supuse procedurii tradi�ionale de la articolul 
300;

b) men�inerea articolelor 171 �i 172 va însemna continuarea aplicării procedurii de 
consultare în cazul creării de agen�ii, compromi�ând astfel prerogativele 
Parlamentului de a participa pe deplin la constituirea agen�iilor;

Spa�iu

6. î�i exprimă satisfac�ia cu privire la introducerea unei dispozi�ii privind politica 
spa�ială europeană în sec�iunea privind cercetarea �i dezvoltarea tehnologică, 
recunoscându-se astfel în tratat faptul că spa�iul joacă un rol la fel de important în 
cercetare �i dezvoltare;

7. salută oportunitatea de care se bucură, alături de Consiliu, de a adopta, în cadrul 
procedurii de codecizie, măsurile necesare care ar putea lua forma unui program spa�ial 
european; cu toate acestea, consideră că „excluderea oricărei armonizări a actelor cu 
putere de lege �i a normelor administrative ale statelor membre în acest domeniu” poate 
implica anumite obstacole în calea punerii în aplicare a unei politici europene spa�iale 
comune;

8. salută, de asemenea, dispozi�ia explicită privind stabilirea unor rela�ii adecvate cu 
Agen�ia Spa�ială Europeană;

Energie 

9. salută faptul că energia va avea un titlu separat în tratat �i astfel un temei juridic în 
contextul pie�ei interne �i că se va acorda aten�ie func�ionării pie�ei energiei, 
siguran�ei aprovizionării cu energie, eficien�ei energetice şi economisirii energiei, 
dezvoltării unor forme noi �i regenerabile de energie �i interconectării re�elelor 
energetice;

10. î�i exprimă satisfac�ia fa�ă de aplicarea clauzei de solidaritate, precum �i sprijinul 
pentru aceasta, „în cazul în care apar dificultă�i majore în aprovizionarea cu anumite 
produse, în special în sectorul energetic”;

11. subliniază că, în timp ce, viitoarea procedură legislativă ordinară (în prezent, procedura 
de codecizie) va fi aplicată de regulă, decizia cu privire la configura�ia energetică va 
intra, în continuare, în domeniul de competen�ă al statelor membre, iar măsurile fiscale 
în acest domeniu vor necesita în continuare consultarea Parlamentului European şi votul 
unanim în Consiliu; 

Tratatul de instituire a Comunită�ii Europene a Energiei Atomice

12. consideră că, în pofida imperfec�iunilor acestuia, Tratatul Euratom rămâne pentru 
moment un cadru juridic indispensabil �i că nu i s-a adus nicio modificare deosebită prin 
prezentul Tratat de modificare; consideră, cu toate acestea, că Protocolul nr. 12 la Tratatul 
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de modificare, referitor la Tratatul Euratom, face textul ilizibil �i foarte complicat din 
cauza numeroaselor sale trimiteri încruci�ate �i abrogării anumitor articole din Tratatul 
Euratom;

13. ia act de faptul că Tratatul Euratom va continua să aibă for�ă juridică deplină; atrage 
aten�ia asupra Protocolului nr.12, care încearcă să adapteze Tratatul Euratom pentru a lua 
în considerare dispozi�iile comune prevăzute în celelalte tratate, precum dispozi�iile 
institu�ionale �i financiare; reafirmă, în consecin�ă, necesitatea realizării unui text 
consolidat al Tratatului Euratom;

Fondul de cercetare pentru cărbune �i o�el

14. atrage aten�ia Comisiei asupra faptului că Protocolul nr. 11 privind Fondul de cercetare 
pentru cărbune �i o�el introduce dispozi�ii procedurale care nu vor mări gradul de 
participare a Parlamentului European la procesul decizional, ca urmare a men�inerii 
procedurii de consultare într-un sector, cel al cercetării �i dezvoltării tehnologice, în care 
este colegiuitor, fără a se �ine seama de implica�iile bugetare ale acestui fond.
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