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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Allmänt

1. Europaparlamentet upprepar sin sedan länge intagna ståndpunkt att en konsoliderad 
version av fördragen bör produceras när det nuvarande ändringsfördraget ratificerats av 
medlemsstaterna.

2. Europaparlamentet anser att protokoll nummer 6 om den inre marknaden och konkurrens 
bör hanteras varsamt och att fördragsbestämmelsen om att ”unionen därför om nödvändigt 
skall vidta åtgärder enligt bestämmelserna i fördragen” bör klargöras med hänvisning till
andra bestämmelser i fördragen och gemenskapens regelverk.

Industripolitiken

3. När det gäller industripolitiken anser Europaparlamentet att ändringsförslagen till de 
nuvarande bestämmelserna i EG-fördraget inte kommer att inverka på den befintliga 
strukturen ifråga om affärsintressen och investeringsbeslut, på grund av följande:

a) Industrin omfattas av EU:s konkurrensstöd, och det är därför upp till medlemsstaterna 
att avgöra och främja sin industripolitik.

b) Formuleringen ”får inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar 
eller andra författningar” betyder inte nödvändigtvis slutet för en gemensam strategi 
för industripolitiken.

c) Europaparlamentet kommer inte längre att delta i beslutsfattandet när samordnade 
åtgärder anses nödvändiga, utan endast hållas informerat.

Forskning och utveckling

4. Europaparlamentet noterar att de ändrade artiklarna 163, 165 och 166 i EG-fördraget bör 
anses som förbättringar eftersom de förstärker de vetenskapliga och tekniska grunderna 
genom inrättandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet i vilket forskare, 
kunskap och teknik cirkulerar fritt så att forskare tillåts samarbeta fritt över gränserna.

5. Europaparlamentet noterar två frågor som riskerar att ge upphov till tvister mellan 
Europaparlamentet och rådet och där rådet stöds av kommissionen:

a) Internationella avtal kommer inte längre att behandlas genom det sedvanliga 
förfarandet enligt artikel 300.

b) Att artiklarna 171 och 172 bibehålls kommer att betyda att samrådsförfarandet 
fortfarande kommer att användas när en byrå eller annat organ ska inrättas, vilket 
kommer att vara ett hinder för parlamentets rätt att medverka till fullo då organ eller 
byråer skapas.
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Rymden

6. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att en bestämmelse om Europeisk 
rymdpolitik införs i avsnittet om forskning och teknisk utveckling, och att det därigenom 
erkänns i fördraget att rymden har lika stort värde som forskning och utveckling.

7. Den möjlighet som Europaparlamentet fått att tillsammans med rådet och enligt 
medbeslutandeförfarandet vidta åtgärder som behövs och som kan få formen av ett 
europeiskt rymdprogram välkomnas. Europaparlamentet anser dock att formuleringen 
”dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar” kan innebära vissa hinder för genomförande av en gemensam europeisk 
rymdpolitik.

8. Europaparlamentet välkomnar också bestämmelsen om att unionen ska upprätta alla 
lämpliga kontakter med Europeiska rymdorganisationen.

Energi

9. Europaparlamentet gläder sig över att energi nu får en egen avdelning i fördraget och 
därmed en rättslig grund i samband med den inre marknaden, samtidigt som 
uppmärksamhet kommer att fästas på en fungerande energimarknad, tryggad 
energiförsörjning, energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och 
förnybara energikällor och sammankopplade energinät.

10. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över och sitt stöd för den 
solidaritetsklausul som ska tillämpas ”om det uppstår allvarliga försörjningsproblem i 
fråga om vissa varor, särskilt på energiområdet”.

11. Europaparlamentet betonar att det vanliga lagstiftningsförfarandet (för närvarande 
medbeslutande) kommer att vara det normala i framtiden, men att beslut om energins 
sammansättning kommer att vara medlemsstaternas befogenhet och skatteåtgärder på detta 
område kommer att kräva enhällighet.

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

12. Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) är 
trots sina brister fortfarande ett oundgängligt rättsligt ramverk och inga särskilda 
ändringar har gjorts av det i det nuvarande ändringsfördraget. När det gäller ändringar av 
Euratomfördraget anser dock Europaparlamentet att protokoll nummer 12 gör texten 
oläslig och mycket komplicerad på grund av de många korshänvisningarna och 
upphävandet av vissa artiklar i Euratomfördraget.

13. Euratomfördraget kommer att fortsatta att ha full rättsverkan samtidigt som det i protokoll 
nummer 12 görs försök att anpassa Euratomfördraget för att ta hänsyn till gemensamma 
bestämmelser i andra fördrag, såsom institutionella och finansiella föreskrifter. 
Europaparlamentet upprepar därför att en konsoliderad textversion av Euratomfördraget 
måste utarbetas.
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Kol- och stålforskningsfonden

14. Europaparlamentet önskar fästa kommissionens uppmärksamhet på att det i protokoll 
nummer 11 om kol- och stålforskningsfonden införs förfarandebestämmelser som inte 
kommer att öka Europaparlamentets medverkan i beslutsprocessen, genom att 
samrådsförfarandet bevaras på ett område, forskning och teknisk utveckling, där 
parlamentet är medlagstiftare oberoende av fondens budgetmässiga inverkan.
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