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Dear Chairs,

A fent említett eljárás keretében az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság azt a feladatot 
kapta, hogy nyilvánítson véleményt a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottság számára. 2020. február 18-i ülésén az ITRE bizottság koordinátorai úgy határoztak, 
hogy levél formájában küldenek véleményt, és ugyanezen a napon a bizottság elnökeként 
engem jelöltek ki a vélemény előadójának. 

Az EU–Egyesült Királyság közötti kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoporttal folytatott 
2020. május 7-i zárt ülésen az ITRE bizottság koordinátorai megtárgyalták az ügyet és úgy 
határoztak, hogy felkérik a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják bele az 
alábbi javaslatokat.

Üdvözlettel :

Cristian-Silviu BUŞOI
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JAVASLATOK

1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU és az Egyesült Királyság tárgyalási megbízása 
egy új partnerség nagyon eltérő formáit irányozza elő, és hogy a tárgyalások eddig nem 
tudták megfelelően csökkenteni a szakadékot; aggodalmát fejezi ki továbbá amiatt, 
hogy rövid idő áll rendelkezésre a megállapodás elérésére, és hogy a jelenlegi Covid19-
válság tovább nehezítette e törekvést;

2. elvárja, hogy a versenyképesség, a magas szintű szociális és fenntarthatósági normák, 
valamint a polgárok és a munkavállalók jogainak jövőbeli megőrzése érdekében a 
megállapodás valamennyi szakpolitikai területen biztosítsa az egyenlő 
versenyfeltételeket, a viszonosságot, a visszalépés tilalmát és a bírósági felügyeletet; 
emlékeztet arra, hogy mindkét fél elkötelezte magát a Párizsi Megállapodás fenntartása 
mellett;

3. úgy véli, hogy a megállapodásnak meg kell határoznia az Egyesült Királyság uniós 
programokban való részvételének általános elveit és feltételeit, biztosítva a méltányos 
egyensúlyt az uniós programokban részt vevő nem uniós ország hozzájárulásai és 
juttatásai tekintetében; hangsúlyozza, hogy ezekre az általános elvekre a megfelelő 
eszközökben meghatározott feltételeknek kell vonatkozniuk;

4. hangsúlyozza azonban, hogy a többéves pénzügyi keret programjainak következő 
generációját a lehető leghamarabb le kell zárni annak érdekében, hogy azok 2021 
januárjában gyorsan megkezdődhessenek; kitart amellett, hogy a jogalkotási 
megállapodások megkötését nem szabad késleltetni az Egyesült Királysággal folytatott 
tárgyalások lassú előrehaladása miatt; 

5. hangsúlyozza, hogy a programokban való részvételt össze kell kapcsolni a kapcsolódó 
szakpolitikákkal, például az éghajlat- vagy kiberpolitikákkal; kiemeli továbbá, hogy a 
Horizont Európa vagy az Erasmus+ programban való részvétel megköveteli a 
személyek szabad mozgására vonatkozó uniós szabályok betartását;

6. hangsúlyozza, hogy a Covid19-válság megmutatta, hogy létfontosságú az EU és az 
Egyesült Királyság közötti folyamatos együttműködés a kutatás és az innováció terén, 
és ezért elvárja, hogy a megállapodás általános feltételeket állapítson meg az Egyesült 
Királyság kutatási és innovációs keretprogramokban való részvételére vonatkozóan 
anélkül, hogy olyan egyedi megállapodásokat hozna létre, amelyek más nem uniós 
országok számára nem állnak rendelkezésre; elvárja továbbá, hogy foglalkozzanak az 
Egyesült Királyságnak a Horizont 2020 keretében 2024-ig megvalósítandó európai 
kutatási és innovációs partnerségekben való részvételének módozataival; emlékeztet 
arra az elvre, hogy egyetlen nem uniós ország sem juthat a hozzájárulásához képest több 
pénzügyi előnyhöz;

7. hangsúlyozza, hogy az Ír-szigeten az egységes villamosenergia-piac folytonosságának 
biztosítása érdekében az Egyesült Királyság kilépését követően Észak-Írországban 
folytatni kell az uniós energiaügyi vívmányok alkalmazását;
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8. azon a véleményen van, hogy közös szabályokat kell biztosítani a tengeri megújuló 
energiára és a csővezeték-infrastruktúrára vonatkozóan, amelyek tekintetében az 
Egyesült Királyság kereskedelmi megállapodások révén partner lehet;

9. elvárja, hogy megállapodás szülessen az Egyesült Királyságnak az Euratomhoz és az 
ITER-projekthez fűződő kapcsolatáról, valamint a kilépésnek az eszközökre és 
kötelezettségekre gyakorolt hatásáról; elvárja továbbá, hogy az Egyesült Királyság 
megfeleljen a legmagasabb szintű nukleáris biztonsági, védelmi és sugárvédelmi 
előírásoknak;

10. úgy véli, hogy egy, az energiaügyi együttműködésről szóló megállapodás, amely a 
jövőbeli kapcsolatokról szóló átfogó megállapodással összhangban lenne, valamint 
szilárd kormányzáson és egyenlő versenyfeltételeken alapulna, mindkét fél kölcsönös 
érdekét szolgálná;

11. úgy véli, hogy az Egyesült Királyság továbbra is valódi ipari partner lehet a stratégiailag 
fontos ágazatokban, és elvárja, hogy a megállapodás különleges támogatást biztosítson 
a kkv-k számára, hogy azok teljes mértékben kihasználhassák a jövőbeli partnerséget; 
hangsúlyozza továbbá, hogy stabil, megbízható és fenntartható értékláncokra van 
szükség, különösen, de nem kizárólag a gyógyszerek esetében; hangsúlyozza azonban, 
hogy meg kell őrizni az egyenlő versenyfeltételeket és az Európai Unió stratégiai 
autonómiáját, különösen a kulcsfontosságú iparágak tekintetében;

12. azon a véleményen van, hogy az Egyesült Királyság továbbra is fontos partner lehet az 
EU űrpolitikájában, hangsúlyozza, hogy a tárgyalások során foglalkozni kell az 
Egyesült Királyság uniós űrprogramhoz való jövőbeli hozzáférésével, ugyanakkor meg 
kell őrizni az Unió érdekeit, és összhangot kell teremteni a nem uniós országok uniós 
űrprogramban való részvételére alkalmazandó jogi kerettel;

13. hangsúlyozza, hogy mind az EU, mind az Egyesült Királyság számára előnyös a 
biztonság és a védelem területén folytatott együttműködés, amelynek – amennyiben az 
Európai Védelmi Alap vagy lehetséges jövőbeli kezdeményezések keretében 
folytatódik – a jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó átfogó megállapodás elvein kell 
alapulnia;

14. arra számít, hogy az Egyesült Királyság folytatni tudja a nemzeti hatóságokkal a 
kiberbiztonság területén kialakított együttműködést és információcserét; felkéri az 
Egyesült Királyságot, hogy aktívan járuljon hozzá az európai kiberreziliencia 
növelésére irányuló uniós erőfeszítésekhez;

15. elvárja, hogy megállapodás szülessen arról, hogy az Egyesült Királyság részt vesz a 
Digitális Európa programban, és elvárja, hogy az EU és az Egyesült Királyság között 
fejlett együttműködés jöjjön létre a mesterséges intelligencia területén; úgy véli 
továbbá, hogy mindkét fél számára előnyös lenne, ha törekednének arra, hogy az 
Egyesült Királyság szabályozása össze legyen hangolva az Unió jövőbeli közös európai 
adattere és a mesterséges intelligenciára vonatkozó jövőbeli szabályozási intézkedések 
tekintetében;
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16. úgy véli, hogy az uniós polgárok érdeke, hogy az Egyesült Királyság továbbra is 
alkalmazza a barangolásról szóló rendeletet, ami meg fogja könnyíteni a személyek 
határokon átnyúló mozgását is az Ír-szigeten; megállapodás hiányában azonban arra 
kérné a szolgáltatókat, hogy mind uniós, mind egyesült királyságbeli ügyfeleik számára 
biztosítsanak azonos feltételeket.


