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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Všeobecne

1. opätovne pripomína svoje dlhodobé stanovisko, že konsolidovaný text zmlúv by mal byť 
vypracovaný hneď potom, ako členské štáty ratifikujú túto pozmeňujúcu zmluvu;

2. zastáva názor, že protokol č. 6 o vnútornom trhu a konkurencii by sa mal vykonávať 
obozretne a že ustanovenie zmluvy „Únia v prípade potreby prijme opatrenia podľa 
ustanovení zmlúv“ by sa malo objasniť odkazom na ďalšie ustanovenia zmlúv a acquis 
communautaire;

Priemysel 

3. domnieva sa, že v oblasti priemyslu nebudú zmeny a doplnenia súčasných ustanovení 
Zmluvy o ES narúšať existujúcu štruktúru obchodných záujmov a investičných 
rozhodnutí, pretože:

a) priemysel spadá do pôsobnosti EÚ, v rámci ktorej podporuje, koordinuje alebo 
dopĺňa opatrenia členských štátov, kým v právomoci členských štátov je, aby 
určovali a podporovali svoju priemyselnú politiku,

b) v záujme rozvoja priemyslu by sa na úrovni Únie mali stanoviť usmernenia spolu 
so spoločnými ukazovateľmi a opatreniami zameranými na pravidelné hodnotenie a 
sledovanie priemyselných politík, pričom by sa mala podporovať aj výmena 
osvedčených postupov medzi členskými štátmi,

c) ustanovenie „s výnimkou zosúladenia zákonov a iných právnych predpisov členských 
štátov“ nevyhnutne neznamená, že sa končí uplatňovanie spoločného postupu 
v oblasti priemyslu,

d) Európsky parlament oceňuje záväzok EÚ zlepšovať svoju hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť tým, že sa bude osobitne zameriavať na vidiecke oblasti a oblasti 
zasiahnuté zmenami v priemysle;

e) v prípade, že koordinovaný postup sa bude považovať za nevyhnutný, Európsky 
parlament sa už nebude podieľať na rozhodovaní, ale bude o ňom iba informovaný;

Výskum a rozvoj

4. konštatuje, že zmenené a doplnené články 163, 165 a 166 Zmluvy o ES by sa mali 
považovať za zlepšenia, pretože posilňujú vedecké a technologické základne 
prostredníctvom vytvorenia európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne 
pohybujú vedci, vedecké poznatky a technológie, čo umožňuje slobodnú cezhraničnú 
spoluprácu pre výskumných pracovníkov a zároveň podnecuje konkurencieschopnosť v 
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Únii, najmä v sektore priemyslu;

5. berie na vedomie dve otázky, ktoré sú potenciálne sporné medzi Európskym parlamentom 
a Radou, ktorú podporuje Komisia:

a) na medzinárodné dohody sa už nebude vzťahovať tradičný postup podľa článku 300,

b) zachovanie článkov 171 a 172 znamená, že pri zriaďovaní agentúr sa naďalej bude 
uplatňovať konzultačný postup, čím sa spochybní právo Parlamentu na plnohodnotnú 
účasť v procese vytvárania agentúr;

Kozmický priestor

6. vyjadruje spokojnosť so začlenením ustanovenia o európskej politike v oblasti 
kozmického priestoru do hlavy „Výskum a technologický rozvoj“, v dôsledku čoho bude 
v zmluve uznaná skutočnosť, že kozmický priestor je rovnako dôležitý ako výskum a 
rozvoj;

7. víta skutočnosť, že Parlamentu a Rade bola poskytnutá príležitosť prijať v rámci 
spolurozhodovacieho postupu potrebné opatrenia, ktoré môžu byť rozpracované vo forme 
európskeho vesmírneho programu; domnieva sa však, že ustanovenie „s výnimkou 
zosúladenia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov“ môže so sebou 
priniesť niektoré prekážky uplatňovania spoločnej európskej politiky v oblasti 
kozmického priestoru;

8. víta tiež ustanovenie o vytvorení vhodných vzťahov s Európskou vesmírnou agentúrou;

Energetika 

9. vyjadruje potešenie nad skutočnosťou, že pre oblasť energetiky bude odteraz v zmluve 
existovať osobitná hlava, a tým aj právny základ v kontexte vnútorného trhu, pričom sa 
bude klásť dôraz na fungovanie trhu s energiou, bezpečnosť zásobovania energiou, 
energetickú účinnosť a úspory energie, vývoj nových a obnoviteľných foriem energie 
a prepojenie energetických sietí;

10. vyjadruje uspokojenie a podporu v súvislosti s doložkou o solidarite, ktorá sa má 
uplatňovať, „ak sa vyskytnú vážne ťažkosti v dodávke určitých produktov, najmä v oblasti 
energetiky“;

11. zdôrazňuje, že hoci sa v budúcnosti bude štandardne uplatňovať bežný legislatívny 
postup (v súčasnosti je to spolurozhodovací postup), rozhodovanie o štruktúre 
energetických zdrojov zostane v právomoci členských štátov a bude aj naďalej potrebné, 
aby sa rozhodovanie o fiškálnych opatreniach v tejto oblasti uskutočňovalo na základe 
konzultácie s Parlamentom a jednomyseľnosti v Rade; 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

12. domnieva sa, že Zmluva o Euratome aj napriek svojim nedostatkom zatiaľ zostáva 
nenahraditeľným právnym rámcom a prostredníctvom predkladanej pozmeňujúcej zmluvy 
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v nej neboli vykonané žiadne špecifické zmeny; nazdáva sa však, že protokol č. 12 
pozmeňujúcej zmluvy, ktorý sa týka Zmluvy o Euratome, robí text nečitateľným a veľmi 
komplikovaným v dôsledku mnohých krížových odkazov a zrušenia niektorých článkov 
Zmluvy o Euratome;

13. berie na vedomie, že Zmluva o Euratome bude mať naďalej právne účinky v plnom 
rozsahu; upozorňuje na protokol č. 12, ktorého cieľom je prispôsobiť Zmluvu o Euratome 
tak, aby zohľadnila spoločné ustanovenia uvedené v ďalších zmluvách, napr. 
inštitucionálne a finančné ustanovenia; z tohto dôvodu opätovne pripomína potrebu 
konsolidovaného znenia Zmluvy o Euratome;

Výskumný fond pre uhlie a oceľ

14. upozorňuje Komisiu na skutočnosť, že v protokole č. 11 o Výskumnom fonde pre uhlie a 
oceľ sa zavádzajú procesné ustanovenia, ktorými sa neposilňuje účasť Európskeho 
parlamentu v procese rozhodovania, pretože sa konzultačný postup zachováva v sektore 
výskumu a technologického rozvoja, v ktorom je Európsky parlament 
spoluzákonodarcom, bez ohľadu na vplyv tohto fondu na rozpočet.
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