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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

Generelt

1. minder om, at det længe har været af den opfattelse, at der skal udarbejdes en 
konsolideret udgave af traktaterne, når den foreliggende reformtraktat er blevet ratificeret 
af medlemsstaterne;

2. mener, at protokol nr. 6 om det indre marked og konkurrence bør anvendes med 
forsigtighed, og at traktatbestemmelsen om, at "Unionen om nødvendigt træffer 
foranstaltninger inden for rammerne af traktatens bestemmelser" skal klarlægges gennem 
en henvisning til de øvrige traktatbestemmelser og EU's regelværk;

Industri

3. mener ikke, at ændringerne til de gældende bestemmelser i EF-traktaten om industrien vil 
påvirke erhvervslivets nuværende struktur og investeringsbeslutninger, da

a) industrien falder ind under EU's understøttende kompetence, hvorfor det er 
medlemsstaterne opgave at fastlægge og fremme deres industripolitik,

b) bestemmelsen "uden at der er tale om nogen form for harmonisering af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser" ikke nødvendigvis betyder, at 
der ikke længere er mulighed for en fælles tilgang til industrien,

c) Europa-Parlamentet ikke længere vil deltage i beslutningstagningen, når en samordnet 
indsats anses for nødvendig; det vil blot blive holdt orienteret;

Forskning og Udvikling

4. fremfører, at ændringerne i artikel 163, 165 og 166 i EF-traktaten bør betragtes som 
forbedringer, da de styrker det videnskabelige og teknologiske grundlag gennem 
gennemførelsen af et europæisk forskningsrum med fri bevægelighed for forskere samt
videnskabelig og teknologisk viden, hvilket vil gøre det muligt for forskere frit at 
samarbejde på tværs af grænserne;

5. henviser til to mulige stridspunkter mellem Europa-Parlamentet og Rådet, hvor 
Kommissionen støtter sidstnævnte

a) internationale aftaler vil ikke længere falde ind under den normale artikel 300-
procedure,

b) bibeholdelsen af artikel 171 og 172 betyder, at høringsproceduren i forbindelse med 
oprettelse af agenturer opretholdes, hvilket er til skade for Parlamentets ret til i fuld 
udstrækning at deltage i oprettelsen af agenturer;
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Rumfart

6. giver udtryk for sin tilfredshed med medtagelsen af en bestemmelse om den europæiske 
rumpolitik i afsnittet om forskning og teknologisk udvikling og den deraf følgende 
anerkendelse af, at rummet har lige så stor betydning for forskning og udvikling;

7. glæder sig over muligheden for, at Parlamentet og Rådet gennem den fælles 
beslutningsprocedure kan fastsætte de nødvendige foranstaltninger, der kan føre til et 
europæisk rumprogram; mener dog, at udtrykket "uden at der er tale om nogen form for 
harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser" kan skabe 
visse hindringer for gennemførelsen af en fælles europæisk rumpolitik;

8. glæder sig også over den udtrykkelige henvisning til etableringen af relevante 
forbindelser til Den Europæiske Rumorganisation;

Energi

9. glæder sig over, at energispørgsmål nu bliver samlet i et særskilt kapitel i traktaten og 
dermed får et retsgrundlag inden for rammerne af det indre marked, hvor der vil blive lagt 
særlig vægt på energimarkedets funktion, energiforsyningssikkerhed, energieffektivitet 
og energibesparelser, udvikling af nye og vedvarende energikilder og sammenkobling af 
energinet;

10. giver udtryk for sin tilfredshed med og støtte til, at solidaritetsklausulen bringes i 
anvendelse, "hvis der opstår alvorlige forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse 
produkter, især på energiområdet";

11. understreger, at selv om den fremtidige almindelige lovgivningsprocedure (den 
nuværende fælles beslutningsprocedure) normalt vil finde anvendelse, vil beslutninger 
om valg mellem forskellige energikilder fortsat henhøre under medlemsstaternes 
eksklusive kompetence, mens skatte- og afgiftstiltag på dette område stadig vil kræve 
enstemmighed;

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

12. mener, at Euratom-traktaten på trods af sine mangler indtil videre fortsat udgør en absolut 
nødvendig juridisk ramme, hvorfor der da heller ikke er foretaget væsentlige ændringer i 
den gennem den foreliggende reformtraktat; mener imidlertid, at protokol nr. 12 til 
reformtraktaten om Euratom-traktaten gør teksten ulæselig og meget kompliceret som 
følge af en række krydshenvisninger og ophævelse af visse artikler i Euratom-traktaten;

13. fremhæver, at Euratom-traktaten fortsat vil have fuldgyldig juridisk bindende virkning; 
henleder opmærksomheden på protokol nr. 12 om tilpasning af Euratom-traktaten for at 
tage hensyn til fælles bestemmelser i de andre traktater som f.eks. institutionelle og 
budgetmæssige bestemmelser; gentager derfor, at det er nødvendigt at udarbejde en 
konsolideret udgave af Euratom-traktaten;

Kul- og Stålforskningsfonden
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14. henleder Kommissionens opmærksomhed på, at protokol nr. 11 om Kul- og 
Stålforskningsfonden indfører procedurebestemmelser, som ikke styrker inddragelsen af 
Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen, da den fastholder høringsproceduren inden 
for forskning og teknologisk udvikling, hvor det er medlovgiver, uanset de 
budgetmæssige konsekvenser af denne fond.
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