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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

Общи

1. отново изразява дългогодишната си позиция, че следва да се състави консолидиран 
текст на Договорите, след като настоящият Договор за реформа бъде ратифициран 
от държавите-членки;

2. счита, че Протокол № 6 относно вътрешния пазар и конкуренцията следва да се 
прилага предпазливо и че разпоредбата на Договора "Съюзът, при необходимост, 
предприема действия съгласно разпоредбите на Договорите" следва да се изясни 
чрез позоваване на останалите разпоредби на Договорите и на достиженията на 
правото на Общността;

Промишленост 

3. счита, че в областта на промишлеността измененията на действащите разпоредби на 
Договора за ЕО няма да навредят на съществуващата структура на стопанските 
интереси и инвестиционните решения, защото:

а) промишлеността попада в кръга на подпомагащата компетентност на ЕС и 
следователно определянето и насърчаването на промишлената политика е от 
компетентността на държавите-членки,

б) разпоредбата "изключение на всякакво хармонизиране на законовите и 
подзаконовите разпоредби на държавите-членки" не означава непременно 
край на общия подход по отношение на промишлеността,

в) Европейският парламент вече няма да участва в процеса на вземане на решения 
в случаите, когато се счита, че са необходими координирани действия; 
Парламентът само ще бъде информиран. 

Научноизследователска и развойна дейност

4. отбелязва, че изменените членове 163, 165 и 166 от Договора за ЕО следва да бъдат 
разглеждани като подобрения, защото укрепват научната и технологичната основа 
чрез създаването на Европейско научноизследователско пространство, в което 
изследователи, научни познания и технологии се движат свободно, което дава 
възможност за свободно презгранично сътрудничество между изследователите; 

5. отбелязва два потенциално спорни въпроса между Европейския парламент и 
Съвета, при което последният е подкрепян от Комисията: 

международните споразумения вече няма да се уреждат по обичайната 
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процедура по член 300;

б) запазването на членове 171 и 172 ще означава продължаване на процедурата на 
консултация при създаване на агенции, като по този начин се ограничава 
прерогативът на Парламента за пълноправно участие в създаването на агенции.

Космическо пространство

6. изразява задоволството си от факта, че в раздела за научни изследвания и 
технологично развитие се добавя разпоредба относно Европейската политика за 
космическото пространство и в резултат на това в Договора се признава 
обстоятелството, че космическото пространство е също толкова важно, колкото 
научноизследователската и развойна дейност;

7. приветства предоставената на Парламента и на Съвета възможност за 
предприемане, в рамките на процедурата на съвместно вземане на решения, на 
необходимите мерки, които могат да придобият формата на Европейска космическа 
програма; въпреки това, счита, че "изключение на всякакво хармонизиране на 
законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки" може да доведе до 
някои пречки за осъществяването на обща Европейска политика за космическото 
пространство; 

8. приветства също разпоредбата относно установяване на целесъобразни отношения 
по-специално с Европейската космическа агенция;

Енергетика 

9. приветства обстоятелството, че занапред на енергетиката ще бъде посветена 
отделна глава в Договора и по този начин ще е налице правно основание в 
контекста на вътрешния пазар, като в същото време ще се обърне внимание на 
функционирането на енергийния пазар, сигурността на енергийните доставки, 
енергийната ефикасност и икономията на енергия, развитието на нови и 
възобновяеми енергийни източници, както и взаимовръзките между енергийните 
мрежи;

10. изразява задоволството и подкрепата си за клаузата за солидарност, която следва да 
се прилага, "ако възникнат сериозни трудности в доставките на определени 
продукти, особено в областта на енергетиката";

11. подчертава, че макар че в бъдеще най-често ще се прилага обикновената 
законодателна процедура (понастоящем съвместно вземане на решения), решенията 
относно енергийния микс ще останат в кръга на компетентност на държавите-
членки, а за фискалните мерки в тази област ще продължи да е необходимо 
единодушие;

Договор за Европейска общност за атомна енергия

12. счита, че въпреки своите несъвършенства Договорът за Евратом за момента остава 
необходима правна рамка и в него не са внесени никакви по-специални промени 
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чрез настоящия Договор за реформа; счита, въпреки това, че Протокол № 12 към 
Договора за реформа относно Договора за Евратом прави текста неясен и много 
сложен поради многобройните кръстосани позовавания и отмяната на определени 
членове от Договора за Евратом; 

13. отбелязва, че Договорът за Евратом ще продължи да има пълно юридическо 
действие; обръща внимание на Протокол № 12, с който се прави опит за адаптиране 
на Договора за Евратом с цел отчитане на общите разпоредби, посочени в 
останалите договори, като например институционални и финансови разпоредби; 
следователно отново посочва необходимостта от консолидиран текст на Договора за 
Евратом;

Научноизследователски фонд за въглища и стомана

14. обръща внимание на Комисията на факта, че Протокол № 11 относно 
Научноизследователския фонд за въглища и стомана въвежда процедурни 
разпоредби, които няма да засилят участието на Европейския парламент в процеса 
на вземане на решения, като запазват процедурата на консултация в един сектор -
научни изследвания и технологично развитие, в който Парламентът е 
съзаконодател, независимо от последиците от този фонд за бюджета.   
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