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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Splošno

1. ponovno poudarja svoje dolgoletno stališče, da je treba konsolidirano besedilo pogodb 
pripraviti, ko bodo sedanjo reformno pogodbo ratificirale vse države članice;

2. meni, da je treba Protokol št. 6 o notranjem trgu in konkurenci previdno uporabljati ter da 
je treba določbo Pogodbe „Unija po potrebi v ta namen sprejme ukrepe po določbah 
pogodb“ pojasniti s sklicevanjem na druge določbe pogodb in pravnega reda Skupnosti;  

Industrija 

3. meni, da predlogi sprememb k obstoječim določbam Pogodbe ES na področju industrije 
ne bodo posegali v obstoječo strukturo poslovnih interesov in odločitve o naložbah, ker 

a) industrija spada v pristojnosti EU za podporo, usklajevanje ali dopolnjevanje 
ukrepov držav članic, medtem ko morajo države članice določiti in spodbujati svojo
industrijsko politiko,

b) za razvoj industrijskega sektorja se na ravni Unije oblikujejo smernice, skupni 
kazalci in pravila za periodično oceno in spremljanje industrijskih politik in spodbuja 
se izmenjava najboljših praks med državami članicami,

c) določba, da je „izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in upravnih predpisov 
držav članic“ ne pomeni nujno konca skupnega pristopa k industriji,

d) Evropski parlament ceni zavezo EU za izboljšanje svojega gospodarskega, 
socialnega in teritorialnega povezovanja, pri čemer posebno pozornost namenja 
podeželju in območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija,

e) Evropski parlament ne bo več sodeloval pri odločanju, ko bo potrebno usklajeno 
delovanje; ampak bo le redno obveščen; 

Raziskave in razvoj

4. ugotavlja, da je treba spremenjene člene 163, 165 in 166 Pogodbe o ES upoštevati kot 
izboljšave, saj krepijo znanstvene in tehnološke temelje z oblikovanjem Evropskega 
raziskovalnega območja, v katerem raziskovalci, znanstvena spoznanja in tehnologija 
prosto krožijo in s tem omogočajo raziskovalcem, da svobodno sodelujejo prek meja, pa 
tudi spodbujajo konkurenčnost Unije, še posebej v industrijskem sektorju; 

5. ugotavlja potencialno sporni zadevi med Evropskim parlamentom in med Svetom 
(zadnjega podpira Komisija): 
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a) mednarodni sporazumi ne bodo več spadali v običajni postopek iz člena 300,

b) ohranitev členov 171 in 172 pomeni nadaljevanje postopka posvetovanja za 
ustanavljanje agencij in s tem ogrožanje pristojnosti Parlamenta, da bi polnopravno 
sodeloval pri ustanavljanju agencij. 

Vesolje

6. izraža zadovoljstvo zaradi vstavitve določbe o evropski vesoljski politiki v oddelek o 
raziskavah in tehnološkem razvoju ter da se s tem v pogodbi vesolju priznava enak 
pomen, kakor ga imajo raziskave in razvoj;

7. Welcomes the opportunity given to Parliament and to the Council to establish, under the 
codecision procedure, the necessary measures which may take the form of a European 
Space Programme; meni pa, da lahko povzročijo nekatere ovire izvajanju skupne 
evropske vesoljske politike, ker "ne vključujejo usklajevanja določb zakonov in upravnih 
predpisov držav članic" na tem področju;

8. pozdravlja tudi določbe, ki se nanašajo na vzpostavitev kakršnihkoli ustreznih odnosov z 
Evropsko vesoljsko agencijo;

Energija 

9. veseli se, da bo imela energija sedaj v Pogodbi ločen naslov in s tem pravno osnovo v 
okviru notranjega trga, medtem ko bo posebna pozornost namenjena delovanju 
energetskega trga, zanesljivosti oskrbe z energijo, energetski učinkovitosti in varčevanju z 
energijo, razvijanju novih in obnovljivih oblik energije ter medsebojnemu povezovanju 
energetskih omrežij; 

10. izraža zadovoljstvo nad tem ter podporo uporabi solidarnostne klavzule „ob hudih težavah 
pri oskrbi z nekaterimi izdelki, predvsem na področju energetike“

11. poudarja, da bo z upoštevanjem prihodnjega rednega zakonodajnega postopka (sedaj 
soodločanje) odločanje o energetski mešanici praviloma še vedno ostalo v pristojnosti 
držav članic, fiskalni ukrepi na tem področju pa bodo še vedno zahtevali posvetovanje s 
Parlamentom in soglasje v Svetu;  

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

12. meni, da je Pogodba Euratom kljub pomanjkljivostim še vedno nepogrešljiv pravni okvir 
ter da ji sedanja reformna pogodba ne prinaša nobene posebne spremembe; meni pa, da je 
zaradi Protokola št. 12 k Reformni pogodbi, ki se nanaša na Pogodbo Euratom, besedilo 
neberljivo in zelo zapleteno zaradi številnih navzkrižnih sklicevanj in razveljavitve 
nekaterih členov Pogodbe Euratom;

13. ugotavlja, da Pogodba Euratom ostaja v polni veljavi; opozarja na Protokol št. 12, ki 
poskuša Pogodbo Euratom prilagoditi tako, da bo upoštevala skupne določbe, določene v 
drugih pogodbah, kakršne so institucionalne in finančne določbe; zato ponovno ponavlja 
potrebo po konsolidiranem besedilu Pogodbe Euratom;



AD\701150SL.doc 5/6 PE398.298v02-00

SL

Raziskovalni sklad za premog in jeklo 

14. Komisijo opozarja, da Protokol št. 11 o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo uvaja 
postopkovne določbe, ki ne bodo okrepile sodelovanja Evropskega parlamenta v postopku 
odločanja, saj se postopek posvetovanja ohranja v sektorju raziskav in tehnološkega 
razvoja, kjer je sicer sozakonodajalec, ne glede na proračunske posledice tega sklada. 
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