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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de Commissie constitutionele zaken 
als commissie ten principale onderstaande suggesties op te nemen in haar ontwerpresolutie:

Algemeen

1. herhaalt zijn reeds lang geleden bepaalde standpunt dat er een geconsolideerde tekst van 
de Verdragen dient te worden gemaakt zodra het huidige Hervormingsverdrag door de 
lidstaten is geratificeerd;

2. is van opvatting dat Protocol (nr. 6) betreffende de interne markt en de mededinging met 
prudentie dient te worden gehanteerd en dat de Verdragsbepaling “de Unie [neemt], met 
het oog daarop, indien nodig, maatregelen overeenkomstig de bepalingen van de 
Verdragen” moeten worden verduidelijkt door te verwijzen naar de andere bepalingen van 
de van Verdragen en het acquis communautaire;

Industrie 

3. is van mening dat voor wat betreft de industrie de amendementen op de bestaande 
bepalingen van het EG-Verdrag niet botsen met de bestaande structuur van 
bedrijfsbelangen en investeringsbeslissingen omdat:

a) industrie tot de ondersteuningsbevoegdheden van de EU behoort en het 
dientengevolge aan de lidstaten is om hun industriebeleid te bepalen en te 
bevorderen;

b) de bepaling “met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke of 
bestuursrechtelijke regelingen van de lidstaten” niet noodzakelijkerwijs beëindiging 
van een gemeenschappelijke benadering van de industrie;

c) het Europees Parlement niet langer deelneemt aan de besluitvorming wanneer 
gecoördineerd optreden noodzakelijk wordt geacht; het zal alleen worden 
geïnformeerd. 

Onderzoek en ontwikkeling

4. merkt op dat de gewijzigde artikelen 163, 165 en 165 van het EG-Verdrag als 
verbeteringen moeten worden beschouwd daar zij de wetenschappelijke en technologische 
bases versterken door de oprichting van een Europese onderzoeksruimte waarin 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologie vrijelijk circuleren en 
onderzoekers aldus vrijelijk grensoverschrijdend kunnen samenwerken; 

5. ziet twee potentiële twistpunten tussen het Europees Parlement en de Raad, waarbij 
laatstgenoemde wordt gesteund door de Commissie:

a) internationale overeenkomsten vallen niet langer onder de traditionele procedure van 
artikel 130;
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b) het aanhouden van de artikelen 171 en 172 betekent voortzetting van de 
raadplegingsprocedure bij het oprichten van agentschappen, waardoor het prerogatief 
van het Parlement om volwaardiger deelnemer te zijn bij de oprichting van 
agentschappen in het gedrang komt;  

Ruimte

6. geeft uiting aan zijn tevredenheid over de opneming van een bepaling over het Europese 
ruimtebeleid in het deel betreffende onderzoek en technologische ontwikkeling, en de 
daaruit blijkende erkenning in het Verdrag dat de ruimte van gelijk belang is voor 
onderzoek en ontwikkeling;

7. is ingenomen met de mogelijkheid om samen met de Raad, volgens de 
medebeslissingsprocedure, de noodzakelijke maatregelen te nemen die de vorm zouden 
kunnen aannemen van een Europees Ruimteprogramma; is echter van mening dat "met 
uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke regelingen 
van de lidstaten" enkele belemmeringen kan inhouden voor de tenuitvoerlegging van een 
gemeenschappelijk Europees Ruimtebeleid;

8. is voorts ingenomen met de bepaling betreffende het aangaan van elke nuttige relatie met 
het Europees Ruimteagentschap;

Energie 

9. verheugt zich over het feit dat energie nu is ondergebracht in een afzonderlijke titel van 
het Verdrag en dus een rechtsgrondslag heeft in de context van de interne markt terwijl er 
aandacht zal worden besteed aan de werking van de energiemarkt, zekerheid van de 
energievoorziening, energie-efficiëntie en energiebesparing, de ontwikkeling van nieuwe 
en hernieuwbare energiebronnen en de onderlinge verbondenheid van energienetwerken; 

10. geeft uiting aan zijn tevredenheid over en steun voor de solidariteitsclausule die zal 
worden toegepast "indien zich bij de voorziening van bepaalde producten, in het 
bijzonder op energiegebied, ernstige moeilijkheden voordoen";

11. benadrukt dat hoewel als regel de toekomstige gebruikelijke wetgevingsprocedure 
(momenteel medebeslissing) zal worden gevolgd, de besluitvorming over de energiemix 
tot de bevoegdheden van de lidstaten blijft behoren en dat voor fiscale maatregelen op dit 
terrein unanimiteit vereist blijft; 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

12. is van opvatting dat het Euratom-Verdrag, ondanks zijn onvolkomenheden, voorlopig een 
onmisbaar wetgevingskader blijft bieden en dat er geen bijzondere wijzigingen in zijn 
aangebracht door het nieuwe Hervormingsverdrag; is echter van mening dat protocol nr. 
12 bij het Hervormingsverdrag, met betrekking tot het Euratom-Verdrag, de tekst 
onleesbaar en zeer gecompliceerd maakt vanwege de talloze kruisverwijzingen en de 
intrekking van bepaalde artikelen van het Euratom-Verdrag;

13. merkt op dat het Euratom-Verdrag volledig van kracht blijft; wijst erop dat met protocol 
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nr. 12 is bedoeld om het Euratom-Verdrag zodanig te wijzigen dat daarin rekening wordt 
gehouden met gemeenschappelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de andere 
Verdragen, zoals institutionele en financiële bepalingen; herhaalt derhalve dat er behoefte 
is aan een geconsolideerde tekst van het Euratom-Verdrag;

Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

14. vestigt de aandacht van de Commissie op het feit dat met protocol nr. 11 met betrekking 
tot het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal nieuwe procedurele bepalingen 
worden ingevoerd die de deelname van het Europees Parlement aan het 
besluitvormingsproces niet vergroot, daar de raadplegingsprocedure gehandhaafd blijft in 
een sector, onderzoek en technologische ontwikkeling, waarin het Parlement 
medewetgever is, ongeacht de begrotingseffecten van dit fonds. 
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