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Arvoisat puheenjohtajat

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa 
menettelyssä lausunto ulkoasiainvaliokunnalle ja kansainvälisen kaupan valiokunnalle. ITRE-
valiokunnan koordinaattorit päättivät kokouksessaan 18. helmikuuta 2020 lähettää lausunnon 
kirjeen muodossa, ja samana päivänä minut valiokunnan puheenjohtajana nimitettiin lausunnon 
valmistelijaksi. 

ITRE-valiokunnan koordinaattorit tarkastelivat kysymystä 19. toukokuuta 2020 yhdessä 
suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän kanssa suljetuin ovin 
pitämässään kokouksessa ja päättivät 27. toukokuuta 2020 kirjallisella menettelyllä pyytää 
asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät.

Parhain terveisin

Cristian-Silviu BUŞOI
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EHDOTUKSET

1. on huolissaan siitä, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluvaltuutuksissa 
hahmotellaan hyvin erilaisia uuden kumppanuuden muotoja ja että neuvotteluissa ei ole 
tähän mennessä onnistuttu riittävästi kaventamaan kuilua; pitää lisäksi huolestuttavana 
sitä, että sopimukseen pääsemiseen on käytettävissä vain vähän aikaa ja että meneillään 
oleva covid-19-kriisi on vaikeuttanut tätä pyrkimystä entisestään;

2. odottaa, että sopimuksessa määrätään tasapuolisista toimintaedellytyksistä, 
vastavuoroisuudesta, suojan tason säilyttämisestä ja oikeudellista valvonnasta 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi, korkeista sosiaalisista normeista ja kestävyysnormeista 
sekä kansalaisten ja työntekijöiden oikeuksista tulevaisuudessa ja että määräykset 
koskevat kaikkia politiikan aloja; palauttaa mieliin, että molemmat osapuolet ovat 
sitoutuneet noudattamaan Pariisin sopimusta;

3. katsoo, että sopimuksessa olisi vahvistettava yleiset periaatteet, ehdot ja edellytykset 
Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiselle EU:n ohjelmiin ja varmistettava, että 
unionin ohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden maksamien rahoitusosuuksien ja 
saamien hyötyjen välinen tasapaino on oikeudenmukainen; korostaa, että näihin yleisiin 
periaatteisiin olisi sovellettava asiaan liittyvissä välineissä asetettuja ehtoja;

4. korostaa kuitenkin, että monivuotisen rahoituskehyksen seuraavan sukupolven ohjelmat 
on saatava valmiiksi mahdollisimman pian, jotta ne voidaan käynnistää nopeasti 
tammikuussa 2021; vaatii, että lainsäädännöllisten sopimusten tekemistä ei saisi 
viivästyttää siksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävät neuvottelut 
edistyvät hitaasti; 

5. korostaa, että ohjelmiin osallistumisen ehdoksi on asetettava asiaan liittyviin 
politiikkoihin, kuten ilmasto- tai kyberpolitiikkaan, mukautuminen; korostaa lisäksi, 
että osallistuminen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan tai Erasmus+-ohjelmaan 
edellyttää henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen noudattamista;

6. korostaa covid-19-kriisin osoittaneen, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
välisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön jatkaminen on elintärkeää, ja odottaa siksi, 
että sopimuksessa määrätään yleisistä ehdoista Yhdistyneen kuningaskunnan 
osallistumiselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmiin ilman, että luodaan 
räätälöityjä järjestelyjä, jotka eivät ole muiden kolmansien maiden käytettävissä; 
odottaa lisäksi, että sopimuksessa määritetään yksityiskohtaiset järjestelyt, joita 
sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumiseen niihin Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan perustuviin eurooppalaisiin tutkimus- ja innovointi-kumppanuuksiin, 
joiden täytäntöönpano ulottuu vuoteen 2024; muistuttaa periaatteesta, jonka mukaan 
minkään kolmannen maan saaman taloudellisen hyödyn ei pitäisi voida ylittää sitä, 
minkä se on itse antanut;

7. korostaa, että jotta varmistetaan sähkön sisämarkkinoiden jatkuvuus Irlannin saarella 
Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen, EU:n energia-alan säännöstön soveltamista 
on jatkettava Pohjois-Irlannissa;
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8. katsoo, että on tarpeen varmistaa yhteiset säännöt merellä sijaitsevalle uusiutuvan 
energian infrastruktuurille ja putki-infrastruktuurille, joiden kumppaniksi Yhdistynyt 
kuningaskunta voisi tulla tekemällä asiaa koskevia kaupallisia sopimuksia;

9. odottaa, että sopimuksessa käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan suhdetta 
Euratomiin ja ITER-hankkeeseen sekä maan eroamisen vaikutuksia varoihin ja 
vastuisiin; edellyttää myös, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa mahdollisimman 
tiukkoja ydinturvallisuutta, turvajärjestelyjä ja säteilysuojelua koskevia normeja;

10. katsoo, että energiayhteistyötä koskeva sopimus, joka on tulevaa suhdetta koskevan 
kokonaisvaltaisen sopimuksen mukainen ja joka perustuu vankkaan hallintoon ja 
tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, olisi osapuolten molemminpuolisen edun 
mukainen;

11. katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi olla myös jatkossa todellinen kumppani 
strategisesti tärkeillä teollisuuden aloilla, ja odottaa, että sopimuksessa määrätään 
erityisestä tuesta pk-yrityksille, jotta ne voivat hyötyä täysimääräisesti tulevasta 
kumppanuudesta; korostaa lisäksi vakaiden, luotettavien ja kestävien arvoketjujen 
tarvetta erityisesti muun muassa lääkkeiden alalla; korostaa kuitenkin tarvetta säilyttää 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja Euroopan unionin strateginen riippumattomuus 
erityisesti keskeisten teollisuudenalojen osalta;

12. katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi pysyä EU:n avaruuspolitiikan tärkeänä 
kumppanina, ja korostaa, että neuvotteluissa on käsiteltävä unionin eduista kiinni pitäen 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa pääsyä EU:n avaruusohjelmaan; toteaa, että 
tällöin on noudatettava voimassa olevaa kolmansien maiden osallistumista EU:n 
avaruusohjelmaan koskevaa oikeudellista kehystä;

13. korostaa, että turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyö hyödyttää niin EU:ta kuin 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja että jos sen halutaan jatkuvan Euroopan 
puolustusrahaston tai mahdollisten tulevien aloitteiden puitteissa, sen on perustuttava 
tulevaa suhdetta koskevan kokonaisvaltaisen sopimuksen periaatteisiin;

14. odottaa, että Yhdistynyt kuningaskunta voi jatkaa vakiintunutta yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten kanssa kyberturvallisuuden alalla; kehottaa 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan aktiivisesti unionin toimiin kyberuhkien 
sietokyvyn parantamiseksi Euroopassa;

15. odottaa, että sopimuksessa tarkastellaan Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollista 
osallistumista Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan, ja odottaa, että EU ja Yhdistynyt 
kuningaskunta voisivat ryhtyä pitkälle menevään yhteistyöhön tekoälyn alalla; katsoo 
lisäksi, että on molempien osapuolten edun mukaista pyrkiä Yhdistyneen 
kuningaskunnan sääntelyn yhdenmukaistamiseen unionin tulevan yhteisen 
eurooppalaisen data-avaruuden sekä tulevien tekoälyä koskevien sääntelytoimien 
kanssa;

16. katsoo, että on EU:n kansalaisten edun mukaista, että Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa 
verkkovierailuasetuksen soveltamista, mikä helpottaisi myös ihmisten rajat ylittävää 
liikkuvuutta Irlannin saarella; aikoo kuitenkin kehottaa operaattoreita myöntämään 
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asiakkailleen niin EU:ssa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa samat ehdot, mikäli 
asiasta ei päästä sopimukseen.


