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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

Általános

1. megerősíti azon hosszabb ideje fenntartott álláspontját, hogy miután a tagállamok 
ratifikálták a jelen módosító szerződést, a Szerződések szövegét egységes szerkezetbe kell 
foglalni;

2. azon a véleményen van, hogy a belső piacról és versenyről szóló 6. jegyzőkönyvet 
elővigyázatosan kell alkalmazni, és a szerződés azon előírása, miszerint „az Unió szükség 
esetén a Szerződések rendelkezései alapján intézkedéseket hozhat” pontosításra szorul a 
Szerződések és a közösségi vívmányok előírásaira való hivatkozásokon keresztül;

Ipar 

3. úgy véli, hogy az ipar területén az EK-Szerződés hatályos előírásainak módosításai az 
üzleti érdekek és befektetési döntések jelenlegi szerkezetét nem fogják megzavarni a 
következő okok miatt:

a) az ipar az EU támogatói hatáskörébe tartozik, így a tagállamok határozzák meg és 
mozdítják elő iparpolitikájukat,

b) az a kitétel, amely kizárja „a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek bármilyen összehangolását” nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem 
lehet az iparra vonatkozó közös megközelítést kialakítani,

c) az Európai Parlament már nem fog részt venni a döntéshozatalban, amikor 
összehangolt intézkedésre van szükség, csupán tájékoztatást fog kapni. 

K+F

4. megjegyzi, hogy az EK-Szerződés módosított 163., 165. és 166 cikke javulásként 
értékelhető, mivel megerősítik a tudományos és technológiai alapokat az Európai Kutatási 
Terület létrehozása révén, ahol a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológia 
szabadon mozoghatnak, lehetővé téve ezáltal a kutatók határokon átnyúló szabad 
együttműködését;

5. megemlít két olyan ügyet, amelyek kapcsán vita alakulhat ki az Európai Parlament és a 
Tanács között, ahol a Bizottság az utóbbit támogatná:

a) a nemzetközi megállapodások már nem a hagyományos 300. cikk szerinti eljárás alá 
fognak tartozni,

b) a 171. és 172. cikk megtartása azzal jár, hogy továbbra is konzultációs eljárással 
hozzák létre az ügynökségeket, és ezáltal megmarad a Parlament előjoga, hogy teljes 
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joggal részt vegyen az ügynökségek felállításában.

Világűr

6. elégedettségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az európai űrpolitikáról szóló 
rendelkezés bekerült a kutatásról és technológiai fejlesztésről szóló részbe, és ezáltal a 
szerződésben elismerik, hogy a világűr is ugyanolyan fontos terület, mint a K+F;

7. üdvözli az Európai Parlament és a Tanács számára kínálkozó lehetőséget, hogy az 
együttdöntési eljárás keretében meghozzák a szükséges intézkedéseket, esetlegesen egy 
európai űrprogram formájában; mindazonáltal úgy véli, hogy „a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen [összehangolásának kizárása]”
akadályozhatja a közös európai űrpolitika végrehajtását;

8. üdvözli továbbá azt a rendelkezést, amely kifejezetten az Európai Űrügynökséggel való 
megfelelő kapcsolatok kialakítására vonatkozik;

Energia 

9. örömmel veszi tudomásul azt, hogy az energia külön címként fog szerepelni a 
szerződésben, és így a belső piacon belül megteremtik hozzá a jogalapot, és figyelmet 
fordítanak az energiapiac működésére, az energiaellátás biztonságára, az 
energiahatékonyságra és -megtakarításra, az új és megújuló energiaforrások fejlesztésére 
és az energiahálózatok összekapcsolására;

10. elégedettségét és támogatását fejezi ki a szolidaritási záradék alkalmazása kapcsán, „ha 
egyes termékekkel való ellátásban – ideértve különösképpen az energia területét – súlyos 
nehézségek merülnek fel”;

11. hangsúlyozza, hogy míg főszabályként a jövőben a rendes jogalkotási eljárást (a mostani 
együttdöntési eljárás megfelelőjét) fogják alkalmazni, az energiaforrások összetételének 
meghatározása továbbra is tagállami hatáskörben marad, és az e területet érintő adózási 
intézkedéseket egyhangúlag lehet csak elfogadni;

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés

12. úgy véli, hogy hiányosságai ellenére az Euratom-Szerződés továbbra is nélkülözhetetlen 
jogi keretet biztosít, és a jelen módosító szerződés sem tartalmaz különös változtatásokat; 
úgy véli azonban, hogy a módosító szerződésnek az Euratom-Szerződésre vonatkozó, 12. 
jegyzőkönyve értelmezhetetlenné és nagyon bonyolulttá teszi a szöveget a számos 
kereszthivatkozásból és az Euratom-Szerződés bizonyos cikkeinek hatályon kívül 
helyezéséből kifolyólag;

13. megjegyzi, hogy az Euratom-Szerződés továbbra is teljességgel hatályban marad; felhívja 
a figyelmet a 12. jegyzőkönyvre, amely az Euratom-Szerződést próbálja meg oly módon 
átdolgozni, hogy illeszkedjen a többi Szerződésben lefektetett közös rendelkezésekhez, 
mint például az intézményi és pénzügyi rendelkezések; ezért megerősíti, hogy szükség 
van az Euratom-Szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövegére;

Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap
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14. felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló, 11. 
jegyzőkönyv olyan eljárási rendelkezéseket vezet be, amelyek nem fogják növelni az 
Európai Parlament részvételét a döntéshozatali folyamatban, mivel megtartja a 
konzultációs eljárást egy olyan ágazatban – a kutatásban és technológiai fejlesztésben –, 
ahol az Európai Parlament társ-jogalkotó függetlenül ezen alap költségvetési vonzatától.
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