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Kære formænd

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Industri, Forskning og Energi fået 
til opgave at afgive en udtalelse til Udenrigsudvalget samt til Udvalget om International Handel. 
ITRE-koordinatorerne besluttede på deres møde den 18. februar 2020 at sende udtalelsen i form 
af en skrivelse, og samme dag blev jeg udpeget som ordfører for udtalelsen i min egenskab af 
formand for udvalget. 

Koordinatorerne behandlede på et møde for lukkede døre den 19. maj 2020 sagen sammen med 
Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige og besluttede den 27. maj 2020 
ved skriftlig procedure med at opfordre Udenrigsudvalget og Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, 
de vedtager.

Med venlig hilsen

Cristian-Silviu BUŞOI
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FORSLAG

1. er bekymret over, at EU's og Det Forenede Kongeriges respektive forhandlingsmandater 
har meget forskellige forestillinger om det nye partnerskab, og at forhandlingerne indtil 
nu ikke har formået at mindske forskellen; er endvidere bekymret over den korte tid, 
der er til rådighed for at nå til enighed, og over, at den igangværende covid-19-krise har 
gjort denne bestræbelse endnu vanskeligere;

2. forventer, at aftalen på alle politikområder sikrer lige vilkår, gensidighed, garanti mod 
forringelser og retligt tilsyn med henblik på at bevare konkurrenceevnen, høje sociale 
og bæredygtige standarder og borgernes og arbejdstagernes rettigheder i fremtiden; 
minder om, at begge parter har forpligtet sig til at overholde Parisaftalen;

3. er af den opfattelse, at aftalen bør fastsætte generelle principper, vilkår og betingelser 
for Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU-programmer for at sikre en rimelig balance 
for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, der deltager i EU-programmer; 
understreger, at disse generelle principper bør være underlagt de betingelser, der er 
fastsat i de tilsvarende instrumenter;

4. understreger imidlertid behovet for hurtigst muligt at færdiggøre den næste generation 
af FFR-programmer for at sikre en hurtig start i januar 2021; insisterer på, at indgåelsen 
af lovgivningsmæssige aftaler ikke bør forsinkes på grund af de langsomme fremskridt 
i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige; 

5. understreger behovet for at knytte deltagelsen i programmer til tilpasning til relaterede 
politikker, såsom klima- og cyberpolitikker; fremhæver endvidere, at deltagelse i 
Horisont Europa eller Erasmus+ kræver overholdelse af EU's regler om fri 
bevægelighed for personer;

6. understreger, at covid-19-krisen har vist, at et fortsat samarbejde inden for forskning og 
innovation mellem EU og Det Forenede Kongerige er af afgørende betydning, og 
forventer derfor, at aftalen fastsætter generelle betingelser for Det Forenede Kongeriges 
deltagelse i rammeprogrammerne for forskning og innovation uden at skabe særlige 
ordninger, som ikke er tilgængelige for andre tredjelande; forventer endvidere, at de 
nærmere retningslinjer for Det Forenede Kongeriges deltagelse i europæiske F&I-
partnerskaber under Horisont 2020, som vil blive gennemført indtil 2024, adresseres; 
minder om princippet om, at intet tredjeland bør kunne opnå en større finansiel fordel, 
end det bidrager med;

7. understreger, at det for at sikre kontinuitet i det indre marked for elektricitet på øen 
Irland efter Det Forenede Kongeriges udtræden er nødvendigt fortsat at anvende EU's 
energilovgivning i Nordirland;

8. er af den opfattelse, at det er nødvendigt at sikre fælles regler for vedvarende offshore-
energi og rørledningsinfrastruktur, som Det Forenede Kongerige kan være partner til 
via kommercielle aftaler;
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9. forventer, at aftalen omfatter Det Forenede Kongeriges forhold til Euratom og ITER-
projektet og konsekvenserne af en tilbagetrækning af aktiver og passiver; forventer 
desuden, at Det Forenede Kongerige efterlever de højeste standarder for nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse;

10. mener, at en aftale om energisamarbejde i overensstemmelse med den overordnede 
aftale om de fremtidige forbindelser og baseret på en solid forvaltning og lige vilkår vil 
være i begge parters interesse;

11. mener, at Det Forenede Kongerige kan fortsætte med at være en reel industripartner i 
strategisk vigtige sektorer, og forventer, at aftalen vil yde særlig bistand til SMV'er, så 
de fuldt ud kan drage fordel af det fremtidige partnerskab; understreger endvidere 
behovet for stabile, pålidelige og bæredygtige værdikæder, navnlig, men ikke 
udelukkende, for lægemidler; understreger dog behovet for at bevare lige 
konkurrencevilkår og EU's strategiske autonomi, navnlig for så vidt angår 
nøgleindustrier;

12. er af den opfattelse, at Det Forenede Kongerige fortsat kan være en vigtig partner i EU's 
rumpolitik, og understreger, at Det Forenede Kongeriges fremtidige adgang til EU's 
rumprogram skal behandles under forhandlingerne, samtidig med at Unionens interesser 
sikres og i overensstemmelse med den gældende retlige ramme for tredjelandes 
deltagelse i EU's rumprogram;

13. understreger, at samarbejde på sikkerheds- og forsvarsområdet er til gavn for EU og Det 
Forenede Kongerige, og at hvis det skal fortsætte inden for rammerne af Den 
Europæiske Forsvarsfond eller eventuelle fremtidige initiativer, skal det være baseret 
på principperne i den overordnede aftale om de fremtidige forbindelser;

14. forventer, at Det Forenede Kongerige vil kunne fortsætte det etablerede samarbejde og 
udvekslingen af oplysninger mellem nationale myndigheder på 
cybersikkerhedsområdet; opfordrer Det Forenede Kongerige til aktivt at bidrage til 
Unionens bestræbelser på at øge cyberrobustheden i Europa;

15. forventer, at aftalen behandler Det Forenede Kongeriges deltagelse i programmet for et 
digitalt Europa, og forventer, at der etableres et avanceret samarbejde inden for kunstig 
intelligens mellem EU og Det Forenede Kongerige; mener endvidere, at det er til gavn 
for begge parter at sigte mod Det Forenede Kongeriges lovgivningsmæssige tilpasning 
til Unionens fremtidige lovgivning inden for det fælles europæiske dataområde og på 
området for kunstig intelligens;

16. mener, at det er i EU-borgernes interesse, at Det Forenede Kongerige fortsat anvender 
roamingforordningen, hvilket også vil lette den grænseoverskridende bevægelighed for 
personer på øen Irland; opfordrer imidlertid teleoperatørerne til, såfremt der ikke bliver 
indgået en aftale herom, at give samme vilkår for deres EU-kunder som for deres kunder 
i Det Forenede Kongerige.


