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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Yleistä

1. toistaa pitkäaikaisen kantansa, että perussopimuksista olisi laadittava konsolidoitu versio 
jäsenvaltioiden ratifioitua sopimuksen, jolla perussopimuksia muutetaan;

2. katsoo, että sisämarkkinoita ja kilpailua koskevaa pöytäkirjaa n:o 6 olisi sovellettava 
varovasti ja että sopimuksen määräystä " unioni ryhtyy tarvittaessa toimiin 
perussopimusten määräysten nojalla" olisi selvennettävä viittaamalla perussopimusten
muihin määräyksiin ja yhteisön säännöstöön;

Teollisuus

3. katsoo, että EY:n perustamissopimuksen nykyisiin määräyksiin tehtävät teollisuutta 
koskevat tarkistukset eivät vaikuta taloudellisten etujen nykyiseen rakenteeseen eivätkä 
investointipäätöksiin, koska

a) teollisuus kuuluu aloihin, joilla EU toteuttaa jäsenvaltioiden toimintaa tukevia 
toimia, ja näin ollen jäsenvaltiot päättävät itse teollisuuspolitiikastaan ja edistävät 
sitä,

b) määräys "Nämä toimenpiteet eivät voi käsittää jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamista" ei välttämättä merkitse yhteisen lähestymistavan soveltamisen 
lopettamista teollisuuteen,

c) Euroopan parlamentti ei enää osallistu päätöksentekoon, kun koordinoidut toimet 
katsotaan tarpeellisiksi; sille ainoastaan tiedotetaan asiasta.

Tutkimus ja kehitys (T&K)

4. panee merkille, että muutettua EY:n perustamissopimuksen 163, 165 ja 166 artiklaa olisi 
pidettävä parannuksina, koska ne vahvistavat tieteellistä ja teknistä perustaa perustettaessa 
eurooppalainen tutkimusalue, jolla tutkijat, tieteellinen tieto ja teknologia liikkuvat 
vapaasti, mikä mahdollistaa tutkijoiden rajatylittävän vapaan yhteistyön;

5. panee merkille kaksi mahdollista Euroopan parlamentin ja neuvoston välistä 
kiistakysymystä, joissa komissio tukee viimeksi mainittua:

a) kansainvälisiin sopimuksiin ei enää sovelleta perinteistä 300 artiklan mukaista 
menettelyä,

b) 171 ja 172 artiklan säilyttäminen merkitsee virastojen perustamiseen käytettävän 
kuulemismenettelyn jatkamista ja heikentää siksi parlamentin oikeutta osallistua 
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täysimääräisesti virastojen perustamiseen.

Avaruus

6. on tyytyväinen siihen, että tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevaan osastoon on 
lisätty Euroopan avaruuspolitiikkaa koskeva määräys, mikä johtaa sen tosiseikan 
tunnustamiseen perustamissopimuksessa, että avaruudella on yhtä tärkeä merkitys kuin 
tutkimuksella ja kehityksellä;

7. pitää myönteisenä parlamentille ja neuvostolle annettua mahdollisuutta toteuttaa 
yhteispäätösmenettelyn avulla tarvittavia toimia esimerkiksi eurooppalaisen 
avaruusohjelman muodossa; katsoo kuitenkin, että määräyksestä "Nämä toimenpiteet eivät 
voi käsittää jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista." voi estää yhteisen 
eurooppalaisen avaruuspolitiikan täytäntöönpanoa;

8. pitää samoin myönteisenä määräystä asianmukaisten suhteiden luomisesta Euroopan 
avaruusjärjestöön;

Energia

9. on ilahtunut siitä, että energia saa nyt oman luvun perustamissopimuksessa ja siten 
oikeusperustan sisämarkkinoita varten, samalla kun kiinnitetään huomiota 
energiamarkkinoiden toimivuuteen, energiahuollon varmuuteen, energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöön, uusien ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen sekä 
energiaverkkojen yhdistämiseen;

10. on tyytyväinen solidaarisuuslausekkeeseen "jos ilmenee suuria vaikeuksia tiettyjen 
tuotteiden saatavuudessa, ennen kaikkea energia-alalla", jota on tarkoitus soveltaa ja 
ilmaisee sille tukensa;

11. painottaa, että vaikka vastedes normaalisti sovelletaan tavanomaisia 
lainsäädäntömenettelyjä (nykyisin yhteispäätösmenettely), energialähteitä koskevat 
päätökset kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan ja tätä alaa koskevat verotoimet 
edellyttävät edelleen yksimielisyyttä;

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus

12. katsoo, että Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus on puutteistaan 
huolimatta edelleen tarpeellinen oikeuskehys ja ettei tässä uudistussopimuksessa ole tehty 
siihen mitään erityisiä muutoksia; katsoo kuitenkin, että atomienergiayhteisön 
perustamissopimusta koskeva uudistussopimuksen pöytäkirja n:o 12 tekee tekstistä 
vaikealukuisen ja monimutkaisen, koska siinä on lukuisia ristiinviittauksia ja koska siinä 
kumotaan tiettyjä atomienergiayhteisön perustamissopimuksen artikloja;

13. toteaa, että atomienergiayhteisön perustamissopimus tulee edelleen olemaan 
oikeudellisesti sitova; kiinnittää huomiota pöytäkirjaan n:o 12, jolla yritetään mukauttaa 
atomienergiayhteisön perustamissopimusta muihin sopimuksiin sisältyvien yleisten 
määräysten, kuten institutionaalisten ja rahoitusta koskevien määräysten, huomioon 
ottamiseksi; toistaa siksi, että tarvitaan konsolidoitu versio atomienergiayhteisön 
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perustamissopimuksesta;

Hiili- ja teräsyhteisön tutkimusrahasto

14. kiinnittää komission huomiota siihen, että hiili- ja teräsyhteisön tutkimusrahastoa 
koskevassa pöytäkirjassa n:o 11 otetaan käyttöön menettelysäännöksiä, jotka eivät lisää 
Euroopan parlamentin osallistumista päätöksentekomenettelyyn, koska kuulemismenettely 
säilytetään yhdellä alalla (tutkimus ja teknologinen kehittäminen), jolla parlamentti on 
lainsäädäntövallan käyttäjä, huolimatta tämän rahaston vaikutuksista talousarvioon.
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