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Относно: Становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
относно препоръките по преговорите за ново партньорство с Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2023(INI)

Уважаеми председатели,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика беше възложено да представи своето становище на комисията по външни 
работи и комисията по международна търговия. На заседанието си от 18 февруари 2020 г. 
координаторите на комисията ITRE решиха да изпратят становището под формата на 
писмо; на същата дата бях назначен за докладчик по становището в качеството ми на 
председател на комисията. 

Координаторите на комисията ITRE разгледаха този въпрос по време на заседанието си 
при закрити врата от 19 май 2020 г. с Работната група за отношенията с Обединеното 
кралство и в резултат на това на 27 май 2020 г. с писмена процедура да приканят 
комисията по външни работи и комисията по международна търговия, като водещи 
комисии, да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните 
предложения.

С уважение,

Кристиан-Силвиу БУШОЙ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. изразява загриженост относно факта, че съответните мандати за преговори между 
ЕС и Обединеното кралство предполагат много различни форми на ново 
партньорство и че преговорите до момента не са успели в достатъчна степен да 
смекчат тези различия; освен това изразява загриженост във връзка с малкото 
налично време за договаряне на споразумение, като се вземе предвид и фактът, че 
настоящата криза с COVID-19 затрудни дори още повече тази задача;

2. очаква споразумението да осигури във всички области на политиката условия за 
равнопоставеност, реципрочност, запазване на равнището на защита и съдебен 
контрол с цел запазване на конкурентоспособността, високите стандарти за 
социално и устойчиво развитие и правата на гражданите и работниците в бъдеще; 
припомня, че и двете страни са се ангажирали да подкрепят Парижкото 
споразумение;

3. счита, че споразумението следва да установи общи принципи, ред и условия за 
участието на Обединеното кралство в програмите на ЕС, като се гарантира 
справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за участващата в програми 
на Съюза трета държава; подчертава, че тези общи принципи следва да подлежат 
на условията, посочени в съответните инструменти;

4. въпреки това подчертава необходимостта от възможно най-бързо приключване на 
следващото поколение програми по МФР, за да се даде възможност за 
своевременното им започване през януари 2021 г.; настоява, че сключването на 
законодателните споразумения не следва да търпи отлагане поради бавния 
напредък на преговорите с Обединеното кралство; 

5. подчертава необходимостта от това участието в програми да бъде обвързано със 
съгласуването на съответните политики, например в областта на климата или 
киберсигурността; подчертава освен това, че участието в „Хоризонт Европа“ или 
в „Еразъм +“ изисква придържане към правилата на ЕС относно свободното 
движение на хора;

6. подчертава, че кризата с COVID-19 показа, че трайното сътрудничество между 
ЕС и Обединеното кралство в областта на научните изследвания и иновациите е 
от жизненоважно значение и поради това очаква споразумението да осигури общи 
условия за участието на Обединеното кралство в рамковите програми за научни 
изследвания и иновации, без да се създават нарочни договорености, които да 
изключват други трети държави; освен това очаква да бъдат преразгледани 
условията за участието на Обединеното кралство в европейските партньорства в 
областта на научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“, 
които ще се прилагат до 2024 г.; припомня принципа, че никоя трета държава не 
следва да получава повече финансови ползи от тези, с които допринася;
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7. подчертава, че за да се осигури непрекъснатост на единния пазар на 
електроенергия на остров Ирландия, прилагането на достиженията на правото на 
ЕС в областта на енергетиката в Северна Ирландия следва да продължи и след 
оттеглянето на Обединеното кралство;

8. счита, че е необходимо да се гарантират общи правила за офшорната 
инфраструктура за възобновяеми енергийни източници и тръбопроводната 
инфраструктура, по които Обединеното кралство би могло да бъде партньор 
посредством търговски споразумения;

9. очаква в споразумението да бъде разгледан въпросът за отношенията на 
Обединеното кралство с Евратом и проекта ITER, както и за въздействието на 
оттеглянето върху активите и пасивите; очаква освен това Обединеното кралство 
да спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност, сигурност и 
радиационна защита;

10. счита, че едно споразумението за сътрудничество в областта на енергетиката, в 
съответствие с цялостното споразумение относно бъдещите отношения и 
основаващо се на солидни управленски и равни условия на конкуренция, би било 
от взаимен интерес и за двете страни;

11. счита, че Обединеното кралство би могло да продължи да бъде истински 
промишлен партньор в стратегически важни сектори и очаква споразумението да 
осигури специална помощ за МСП, за да се възползват в пълна степен от 
бъдещото партньорство; освен това подчертава необходимостта от стабилни, 
надеждни и устойчиви вериги за създаване на стойност, по-специално за 
лекарствените продукти, но не само за тях; подчертава обаче необходимостта от 
запазване на равнопоставените условия на конкуренция и стратегическата 
автономност на Европейския съюз, особено по отношение на ключови 
промишлени сектори;

12. счита, че Обединеното кралство може да продължи да бъде важен партньор в 
космическата политика на ЕС и подчертава, че бъдещият достъп на Обединеното 
кралство до космическата програма на ЕС трябва да бъде разгледан по време на 
преговорите, като същевременно се запазят интересите на Съюза и се вземе 
предвид съответствието с приложимата правна рамка за участието на трети 
държави в космическата програма на ЕС;

13. подчертава, че сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната е от полза 
и за ЕС, и за Обединеното кралство, и че ако това сътрудничество продължи в 
рамките на Европейския фонд за отбрана или на евентуални бъдещи инициативи, 
то трябва да се основава на принципите на цялостното споразумение относно 
бъдещите отношения;

14. очаква Обединеното кралство да съумее да продължи установеното 
сътрудничество и обмена на информация с националните органи в областта на 
кибернетичната сигурност; приканва Обединеното кралство активно да подкрепя 
усилията на Съюза за повишаване на устойчивостта на киберпространството в 
Европа;
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15. очаква споразумението да разгледа възможността за участие на Обединеното 
кралство в програмата „Цифрова Европа“ и да бъде установено разширено 
сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта на изкуствения 
интелект; освен това счита, че стремежът към регулаторното привеждане в 
съответствие на Обединеното кралство по отношение на бъдещото единно 
европейско пространство на Съюза за данни и бъдещите регулаторни мерки в 
областта на ИИ ще е от полза и за двете страни;

16. счита, че ако Обединеното кралство да продължи да прилага Регламента за 
роуминга и ако улесни трансграничното движение на хора на остров Ирландия, 
това ще е в интерес на гражданите на ЕС; при липса на споразумение по този 
въпрос обаче призовава операторите да предоставят еднакви условия както за 
своите клиенти от ЕС, така и за клиентите си от Обединеното кралство.


