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Θέμα: Γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τις 
συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο 
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2023(INI)

Αξιότιμοι πρόεδροι,

Στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και 
στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Κατά τη συνεδρίασή τους στις 18 Φεβρουαρίου 2020, οι 
συντονιστές της ITRE αποφάσισαν να αποστείλουν τη γνωμοδότηση με τη μορφή επιστολής 
και, την ίδια ημερομηνία, διορίστηκα εισηγητής για τη γνωμοδότηση υπό την ιδιότητά μου ως 
προέδρου της επιτροπής. 

Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση με την ειδική ομάδα για τις σχέσεις με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, στις 19 Μαΐου 2020, οι συντονιστές της ITRE εξέτασαν το ζήτημα και στη συνέχεια 
αποφάσισαν, στις 27 Μαΐου 2020, με γραπτή διαδικασία, να συστήσει στην Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Cristian-Silviu BUŞOI
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αντίστοιχες εντολές διαπραγμάτευσης 
της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζουν πολύ διαφορετικές μορφές μιας νέας 
εταιρικής σχέσης και ότι μέχρι σήμερα οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κατορθώσει να 
καλύψουν επαρκώς το κενό· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το σύντομο χρονικό 
διάστημα που είναι διαθέσιμο για την επίτευξη συμφωνίας και για το γεγονός ότι η 
τρέχουσα κρίση της COVID-19 έχει καταστήσει αυτή την προσπάθεια ακόμη πιο 
δύσκολη·

2. αναμένει ότι η συμφωνία θα προβλέπει σε όλους τους τομείς πολιτικής ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού, αμοιβαιότητα, μη υποβάθμιση και δικαστική εποπτεία με σκοπό τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, των υψηλών κοινωνικών προτύπων και προτύπων 
βιωσιμότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών και των εργαζομένων στο μέλλον· 
υπενθυμίζει ότι και τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν τη συμφωνία του 
Παρισιού·

3. πιστεύει ότι η συμφωνία θα πρέπει να θεσπίζει γενικές αρχές, όρους και προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ, διασφαλίζοντας 
δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που 
συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω γενικές αρχές 
θα πρέπει να υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στις αντίστοιχες πράξεις·

4. επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να οριστικοποιηθεί η επόμενη γενιά προγραμμάτων 
του ΠΔΠ το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία έναρξή τους 
εντός του Ιανουαρίου 2021· επιμένει ότι η σύναψη των νομοθετικών συμφωνιών δεν 
θα πρέπει να καθυστερήσει λόγω της αργής προόδου των διαπραγματεύσεων με το 
Ηνωμένο Βασίλειο· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη σύνδεσης της συμμετοχής σε προγράμματα με την 
ευθυγράμμιση με τις σχετικές πολιτικές, όπως σχετικά με τις πολιτικές για το κλίμα ή 
τον κυβερνοχώρο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» ή «Erasmus+» απαιτεί την τήρηση των κανόνων της ΕΕ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων·

6. υπογραμμίζει ότι η κρίση της COVID-19 έχει καταδείξει ότι η συνεχιζόμενη 
συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου είναι ζωτικής σημασίας και, ως εκ τούτου, αναμένει ότι η συμφωνία θα 
προβλέπει γενικούς όρους για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα 
προγράμματα-πλαίσια έρευνας και καινοτομίας, χωρίς να δημιουργούνται ειδικές 
ρυθμίσεις που δεν είναι διαθέσιμες σε άλλες τρίτες χώρες· αναμένει επιπλέον ότι θα 
αντιμετωπιστούν οι λεπτομέρειες της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
ευρωπαϊκές συμπράξεις Ε&Κ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», οι 
οποίες θα υλοποιηθούν έως το 2024· υπενθυμίζει την αρχή ότι καμία τρίτη χώρα δεν θα 
πρέπει να μπορεί να αποκομίζει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από όσο εισφέρει·

7. υπογραμμίζει ότι για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στη νήσο της Ιρλανδίας μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 
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απαιτείται η συνέχιση της εφαρμογής του ενεργειακού κεκτημένου της ΕΕ στη Βόρεια 
Ιρλανδία·

8. είναι της γνώμης ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν κοινοί κανόνες για υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποδομές αγωγών στις οποίες θα μπορούσε να 
συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω εμπορικών συμφωνιών·

9. αναμένει ότι η συμφωνία θα εξετάσει τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την 
Ευρατόμ και το έργο ITER και τον αντίκτυπο της απόσυρσης επί των στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού· αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμορφώνεται 
με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια, την προστασία και την 
ακτινοπροστασία·

10. θεωρεί ότι μια συμφωνία για την ενεργειακή συνεργασία, στο πνεύμα της γενικής 
συμφωνίας για τις μελλοντικές σχέσεις και με βάση μια αξιόπιστη διακυβέρνηση και 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θα ήταν προς το αμοιβαίο συμφέρον και των δύο 
μερών·

11. πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να συνεχίσει να αποτελεί πραγματικό 
βιομηχανικό εταίρο σε στρατηγικά σημαντικούς τομείς και αναμένει ότι η συμφωνία 
θα προβλέπει ειδική βοήθεια για τις ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τη 
μελλοντική εταιρική σχέση· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για σταθερές, 
αξιόπιστες και βιώσιμες αλυσίδες αξίας, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για 
φαρμακευτικά προϊόντα· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη για διατήρηση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού και για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 
όσον αφορά βασικές βιομηχανίες·

12. είναι της άποψης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να εξακολουθήσει να αποτελεί 
σημαντικό εταίρο στη διαστημική πολιτική της ΕΕ, υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπιστεί κατά τις διαπραγματεύσεις, με διαφύλαξη των συμφερόντων της 
Ένωσης και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή τρίτων χωρών 
στο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ·

13. υπογραμμίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας είναι 
επωφελής για την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και ότι, προκειμένου να συνεχιστεί στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ή πιθανών μελλοντικών πρωτοβουλιών, 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της συνολικής συμφωνίας για τις μελλοντικές σχέσεις·

14. αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να συνεχίσει την καθιερωμένη 
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις εθνικές αρχές στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες 
της Ένωσης για την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας στην Ευρώπη·

15. αναμένει ότι η συμφωνία θα εξετάσει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και αναμένει ότι θα μπορούσε να θεσπιστεί προηγμένη 
συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου· θεωρεί, επιπλέον, επωφελές και για τις δύο πλευρές να θέσουν ως στόχο την 
κανονιστική ευθυγράμμιση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τον μελλοντικό 
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ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων της Ένωσης και τα μελλοντικά κανονιστικά μέτρα 
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης·

16. πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των πολιτών της ΕΕ να συνεχίσει το Ηνωμένο 
Βασίλειο να εφαρμόζει τον κανονισμό για την περιαγωγή, κάτι που θα διευκολύνει 
επίσης τη διασυνοριακή κυκλοφορία των πολιτών στη νήσο της Ιρλανδίας· ωστόσο, 
ελλείψει σχετικής συμφωνίας, θα καλέσει τους φορείς εκμετάλλευσης να χορηγήσουν 
ισοδύναμους όρους στους πελάτες τους τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.


