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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

Em geral

1. Reitera a sua posição, que assumiu já há muito tempo, no sentido de que deverá ser 
produzido um texto consolidado dos Tratados uma vez que o actual Tratado modificativo 
seja ratificado pelos Estados-Membros;

2. É de parecer que o Protocolo nº 6 sobre o Mercado Interno e a Concorrência deverá ser 
aplicado com prudência, e que a disposição do Tratado segundo a qual "para esse efeito, a 
União, se necessário, tomará medidas ao abrigo do disposto nos Tratados" deveria ser 
clarificada através de uma referência às outras disposições dos Tratados e ao acervo 
comunitário;

Indústria

3. Crê que, no domínio da indústria, as alterações às disposições existentes do Tratado CE 
não interferirão com a actual estrutura de interesses comerciais e decisões de investimento 
visto que:

a) a indústria se encontra na zona de competências suplementares da UE, cabendo assim 
aos Estados-Membros determinar e promover a sua política industrial,

b) a disposição que exclui qualquer harmonização das disposições legislativas e 
regulamentares dos Estados-Membros não significa necessariamente o fim de uma 
abordagem comum da indústria,

c) o Parlamento Europeu já não participará no processo de tomada de decisões quando 
for considerada necessária uma acção coordenada. Será apenas informado.

I & D

4. Regista que os artigos 163º, 165º e 166º do Tratado CE, na sua redacção alterada, deverão 
ser considerados melhoramentos visto que reforçam as bases científicas e tecnológicas 
através da criação de uma Área Europeia de Investigação na qual os investigadores, os 
conhecimentos científicos e a tecnologia circulam livremente, permitindo assim aos 
investigadores cooperar livremente transfronteiras;

5. Regista duas questões eventualmente contenciosas entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho, sendo este último apoiado pela Comissão:

a) os acordos internacionais já não serão abrangidos pelo tradicional processo do artigo 
300º,

b) a manutenção dos artigos 171º e 172º significa a continuação do processo de consulta 
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para criar agências, comprometendo assim a prerrogativa do Parlamento de participar 
inteiramente na criação de agências.

Espaço

6. Exprime a sua satisfação pela inserção de uma disposição relativa à política europeia do 
espaço na secção sobre investigação e desenvolvimento tecnológico, e consequente 
reconhecimento no Tratado de que o espaço tem uma importância igual para a I&D;

7. Acolhe favoravelmente a oportunidade que lhe é dada, bem como ao Conselho, de 
estabelecer, ao abrigo do processo de co-decisão, as medidas necessárias que podem 
assumir a forma de um Programa Espacial Europeu ; contudo considera que a "exclusão 
de qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos 
Estados-Membros" neste domínio pode implicar alguns obstáculos para a implementação 
de uma Política Europeia do Espaço comum;

8. Acolhe também favoravelmente a disposição relativa ao estabelecimento de relações 
adequadas explicitamente com a Agência Espacial Europeia;

Energia

9. Congratula-se com o facto de a energia dispor agora de um título autónomo no Tratado e, 
assim, de uma base jurídica no contexto do mercado interno, sendo que se terá em atenção 
o funcionamento do mercado da energia, a segurança do fornecimento da energia, a 
eficiência energética e a poupança de energia, o desenvolvimento de formas novas e 
renováveis de energia e a interconexão das redes de energia;

10. Exprime a sua satisfação e apoio à cláusula de solidariedade a aplicar caso surjam graves 
dificuldades no fornecimento de certos produtos, nomeadamente na área da energia;

11. Sublinha que, enquanto o processo legislativo ordinário no futuro (actualmente 
co-decisão) será seguido por via de regra, a decisão quanto à conjugação das diferentes 
formas de energia permanecerá na competência dos Estados-Membros, e as medidas 
fiscais neste domínio necessitarão ainda de unanimidade;

Tratado da Comunidade Europeia da Energia Atómica

12. Considera que, apesar das suas imperfeições, o Tratado Euratom continua a ser para já um 
quadro jurídico indispensável, não tendo sofrido mudanças em particular por parte do 
actual Tratado reformador; considera, no entanto, que o Protocolo Nº 12 ao Tratado 
reformador, relativo ao Tratado Euratom, torna o texto ilegível e muito complicado, 
devido às numerosas referências cruzadas e à revogação de certos artigos do Tratado 
Euratom;

13. Regista que o Tratado Euratom continuará a produzir a plenitude dos seus efeitos 
jurídicos; chama a atenção para o Protocolo Nº 12 que procura adaptar o Tratado Euratom 
a fim de ter em conta as disposições comuns estabelecidas nos outros Tratados, como as 
disposições institucionais e financeiras; reitera, por conseguinte, a necessidade de um 
texto consolidado do Tratado Euratom;
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Fundo de Investigação

14. Chama a atenção da Comissão para o facto de o Protocolo Nº 11 relativo ao Fundo de 
Investigação do Carvão e do Aço  instituir disposições processuais que não melhorarão a 
participação do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisões, mantendo o 
processo de consulta num sector, a investigação e  desenvolvimento tecnológico, em que o 
Parlamento é co-legislador, independentemente das implicações orçamentais deste fundo.
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