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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Bendrieji 

1. pakartoja nusistovėjusią poziciją, kad iš karto po to, kai valstybės narės ratifikuos Sutartį, 
iš dalies keičiančią ankstesniąją, turėtų būti parengtas konsoliduotas Sutarčių tekstas;

2. mano, kad protokolas Nr. 6 „Dėl vidaus rinkos ir konkurencijos“ turėtų būti 
įgyvendinamas išmintingai ir kad nuostatą „prireikus Sąjunga imasi veiksmų pagal 
Sutarčių nuostatas“ reikėtų paaiškinti atsižvelgiant į kitų sutarčių ir Bendrijos teisyno 
nuostatas;

Pramonė 

3. mano, kad pramonės srityje galiojančių EB sutarties nuostatų pakeitimai nepakenks 
esamai verslo interesų sistemai ir investicijų sprendimams, kadangi:

a) pramonė yra ES remiamos kompetencijos sritis, taigi valstybės narės sprendžia ir 
skatina savo pramonės politiką, 

b) nuostata „išskyrus bet kokį valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą“ 
nebūtinai reiškia, kad neliks bendro požiūrio pramonės klausimais, 

c) Europos Parlamentas daugiau nedalyvaus priimant sprendimus tais atvejais, kai 
būtina suderinti veiksmus;  jis bus tik informuojamas. 

Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

4. pažymi, kad pakeisti EB sutarties 163, 165 ir 166 straipsniai turėtų būti suprantami kaip 
patobulinimas, nes įkurta Europos mokslinių tyrimų erdvė, kurioje laisvai juda 
mokslininkai, mokslinės žinios ir technologijos, sudarys galimybes skirtingų valstybių 
mokslininkams laisvai bendradarbiauti, ir taip bus sustiprinama mokslinė ir technologinė 
bazė;

5. pažymi, kad galimi du klausimai, kuriais tarp Parlamento ir Tarybos, kurią remia 
Komisija, kils diskusija:

a) sprendimai dėl tarptautinių susitarimų nebus priimami 300 straipsnyje nurodyta 
tvarka,

b) 171 ir 172 straipsnių išlaikymas reikš konsultacijų procedūros taikymą steigiant 
agentūras, tai kliudys Parlamentui visapusiškai įgyvendinti savo teises steigiant 
agentūras; 

Kosmosas



PE398.298v01-00 4/5 PA\694939LT.doc

LT

6. pritaria tam, kad į Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros skyrių įrašytas straipsnis dėl 
Europos kosmoso politikos, taigi Sutartyje pripažinta, kad kosmosas svarbus tiek pat, kiek 
ir moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra; 

7. pritaria, kad jam ir Tarybai taikant bendro sprendimo procedūrą buvo suteikta galimybė 
nustatyti reikalingas priemones, kurios gali sudaryti Europos kosmoso programą;  tačiau, 
mano, kad nuostata „išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą“ gali 
sudaryti kliūčių įgyvendinant bendrą Europos kosmoso programą;

8. taip pat pritaria nuostatai, pagal kurią aiškiai užmezgami atitinkami ryšiai su Europos 
kosmoso agentūra;

Energetika 

9. džiaugiasi, kad Sutartyje energetikai skirta atskira antraštinė dalis, taigi teisinė bazė 
atsižvelgiant į vidaus rinką, kai pagrindinis dėmesys skiriamas energijos rinkos veikimui,
energijos tiekimo saugumui, energijos vartojimo efektyvumui bei taupymui ir naujų bei 
atsinaujinančių energijos formų plėtojimui užtikrinti ir energetikos tinklų sujungimui skatinti; 

10. džiaugiasi ir remia taikomą solidarumo sąlygą, jei didelių sunkumų kyla dėl tam tikrų 
produktų tiekimo, visų pirma energetikos srityje,

11. pabrėžia, kad nors ateityje priimant sprendimus dažniausiai bus taikoma įprastinė 
teisėkūros procedūra (dabar bendro sprendimo), didžioji energetikos srities sprendimų 
dalis ir toliau priklausys valstybių narių kompetencijai, o finansiniai sprendimai šioje 
srityje bus priimami vienbalsiai;

Europos atominės energijos bendrijos sutartis

12. mano, kad nepaisant netobulumų, Euratomo sutartis kol kas yra nepakeičiama teisinė bazė 
ir pagal Sutartį, iš dalies keičiančią ankstesniąją, nebuvo padaryta jokių jos pakeitimų; 
tačiau mano, kad Sutarties, iš dalies keičiančios ankstesniąją, protokolas Nr. 12 „Iš dalies 
pakeičiantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį“ yra sudėtingas ir 
sunkiai skaitomas dėl daugelio nuorodų į Euratomo sutartį ir straipsnių joje panaikinimo;

13. pažymi, kad Europos atominės energijos bendrijos sutartis ir toliau išlaikys visišką teisinę 
galią; atkreipia dėmesį į tai, kad protokole Nr. 12 siekiama Europos atominės energijos 
bendrijos sutartį pritaikyti taip, kad joje būtų atsižvelgiama į kitose sutartyse nustatytas 
nuostatas, pavyzdžiui, institucines ir finansines; taigi pabrėžia, kad reikia konsoliduoti 
Europos atominės energijos bendrijos sutarties tekstą;

Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondas

14. atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad į protokolą Nr. 11 „Dėl Anglių ir plieno mokslinių 
tyrimų fondo“ įtrauktos procedūrinės nuostatos, kurios nepagerins Europos Parlamento 
dalyvavimo sprendimų priėmimo procese, nes išlaikoma konsultavimo procedūrą šiame, 
tyrimų ir technologijų plėtros sektoriuje, kur Parlamentas dalyvauja priimant teisėkūros 
sprendimus, nepriklausomai nuo to, kokią įtaką tai turės šio fondo biudžetui.
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