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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

Zagadnienia ogólne

1. potwierdza swoje ugruntowane stanowisko, zgodnie z którym skonsolidowany tekst 
traktatów należy sporządzić po ratyfikacji przez państwa członkowskie obecnego traktatu 
reformującego;

2. jest zdania, że protokół nr 6 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji należy 
stosować z zachowaniem ostrożności oraz że należy wyjaśnić zapis w traktacie, zgodnie z 
którym „Unia podejmie w razie konieczności działania na mocy postanowień traktatów”, 
czyniąc odniesienia do innych postanowień traktatów oraz dorobku wspólnotowego;

Przemysł 

3. jest zdania, że w dziedzinie przemysłu poprawki do istniejących postanowień traktatu WE 
nie będą kolidowały z istniejącą strukturą interesów przedsiębiorstw ani z decyzjami 
inwestycyjnymi, ponieważ:

a) działania UE w odniesieniu do przemysłu mają charakter wspierający, a zatem 
ustalanie i wspieranie krajowej polityki przemysłowej leży w gestii poszczególnych 
państw członkowskich;

b) zapis „z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i 
wykonawczych państw członkowskich” niekoniecznie oznacza koniec wspólnego 
podejścia do przemysłu;

c) w przypadku uznania za konieczne działań skoordynowanych Parlament Europejski 
nie będzie już uczestniczył w procesie podejmowania decyzji; będzie jedynie na 
bieżąco informowany o nich; 

Badania i rozwój

4. zauważa, że zmienione art. 163, 165 i 166 traktatu WE należy uznać za udoskonalenia, 
gdyż umacniają one bazę naukową i technologiczną poprzez utworzenie europejskiej 
przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają 
swobodnej wymianie, co pozwala naukowcom na swobodną współpracę ponad granicami;

5. zauważa dwie potencjalnie sporne kwestie między Parlamentem Europejskim a Radą, 
której stanowisko wspiera Komisja:

a) umowy międzynarodowe nie będą objęte tradycyjną procedurą określoną w art. 300,
b) zachowanie art. 171 i 172 będzie oznaczać kontynuację procedury konsultacji przy 

ustanawianiu agencji, naruszając tym samym prerogatywę Parlamentu pozwalającą 
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na jego pełne uczestnictwo w procesie ustanawiania agencji;

Przestrzeń kosmiczna

6. wyraża zadowolenie z zamieszczenia w części poświęconej rozwojowi i współpracy 
technologicznej zapisu w sprawie europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej i 
wynikającego stąd uznania w traktacie, że problematyka przestrzeni kosmicznej jest 
równie ważna jak problematyka badań i rozwoju;

7. przychylnie odnosi się do możliwości ustanawiania przez Parlament i Radę w ramach 
procedury współdecyzji niezbędnych środków, które mogą przybrać postać europejskiego 
programu kosmicznego; niemniej uważa, że zapis „z wyłączeniem jakiejkolwiek 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich” może 
oznaczać istnienie pewnych przeszkód we wdrażaniu wspólnej polityki w zakresie 
przestrzeni kosmicznej;

8. przychylnie odnosi się także do jednoznacznego zapisu dotyczącego ustanawiania 
odpowiednich stosunków z Europejską Agencją Kosmiczną;

Energia 

9. cieszy ją fakt, że energetyce zostanie poświęcony odrębny tytuł w traktacie, a tym samym 
zyska ona podstawę prawną w kontekście rynku wewnętrznego, podczas gdy uwagę 
zwróci się na funkcjonowanie rynku energii, bezpieczeństwo dostaw energii, efektywność 
energetyczną i oszczędność energii, rozwój nowych i odnawialnych form energii oraz 
wzajemne połączenia między sieciami energetycznymi;

10. wyraża zadowolenie z zamieszczenia klauzuli solidarności, którą należy stosować „w 
przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza 
w obszarze energii”, oraz popiera zamieszczenie wspomnianej klauzuli;

11. podkreśla, że choć z zasady zastosowanie będzie miała przyszła zwykła procedura 
legislacyjna (obecnie współdecyzja), decyzja o doborze źródeł energii będzie wciąż 
pozostawać w gestii państw członkowskich, a środki fiskalne w tej dziedzinie wciąż będą 
wymagać jednomyślności;

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

12. uważa, że traktat Euratom mimo swojej niedoskonałości wciąż stanowi niezbędne ramy 
prawne i w obecnym traktacie reformującym nie wprowadzono do niego żadnych 
szczególnych zmian; niemniej uważa, że protokół nr 12 do traktatu reformującego, 
dotyczący traktatu Euratom, sprawia, że tekst jest nieczytelny i bardzo złożony z powodu 
licznych odniesień i uchylenia niektórych artykułów traktatu Euratom;

13. zauważa, że traktat Euratom wciąż będzie wywoływał pełne skutki prawne; zwraca uwagę 
na protokół nr 12, zmierzający do dostosowania traktatu Euratom w celu uwzględnienia 
wspólnych przepisów określonych w innych traktatach, takich jak postanowienia 
instytucjonalne i finansowe; w związku z tym ponownie stwierdza potrzebę opracowania 
skonsolidowanego tekstu traktatu Euratom;
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Fundusz Badawczy Węgla i Stali

14. zwraca uwagę Komisji na fakt, że w protokole nr 11 w sprawie Funduszu Badawczego 
Węgla i Stali wprowadzono postanowienia proceduralne, które nie zwiększą uczestnictwa 
Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji, zachowując procedurę 
konsultacji w jednym z sektorów, mianowicie w sektorze badań i rozwoju 
technologicznego, w przypadku którego jest współprawodawcą, niezależnie od wpływu 
funduszu na budżet.
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