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Godātie priekšsēdētāji!

Saistībā ar minēto procedūru Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai tika uzdots 
iesniegt atzinumu Ārlietu komitejai un Starptautiskās tirdzniecības komitejai. 2020. gada 18. 
februāra sanāksmē ITRE komitejas koordinatori nolēma nosūtīt atzinumu vēstules veidā, turklāt 
tajā pašā dienā mani kā komitejas priekšsēdētāju iecēla par atzinuma sagatavotāju. 

ITRE komitejas koordinatori 2020. gada 19. maija sanāksmē aiz slēgtām durvīm kopīgi ar 
Darba grupu attiecībām ar Apvienoto Karalisti šo jautājumu izskatīja un pēc tam 2020. gada 
27. maijā, izmantojot rakstisko procedūru, nolēma aicināt par jautājumu atbildīgās Ārlietu 
komiteju un Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk 
minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Cristian-Silviu BUŞOI
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IEROSINĀJUMI

1. pauž bažas par to, ka ES un Apvienotās Karalistes attiecīgajās sarunu pilnvarās ir 
paredzēti ļoti atšķirīgi jaunu partnerattiecību veidi un ka līdz šim sarunās nav pietiekami 
izdevies plaisu mazināt; turklāt pauž bažas par īso laiku, kas atvēlēts vienošanās 
panākšanai, un par to, ka pašreizējā Covid-19 krīze vēl vairāk sarežģījusi šos centienus;

2. sagaida, ka līgums visās politikas jomās nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
savstarpīgumu, noteikumu stingrības nemazināšanu un tiesisko uzraudzību, lai nākotnē 
saglabātu konkurētspēju, augstus sociālos un ilgtspējas standartus un iedzīvotāju un 
darba ņēmēju tiesības; atgādina, ka abas puses ir apņēmušās arī turpmāk atbalstīt Parīzes 
nolīgumu;

3. uzskata, ka līgumā būtu jānosaka vispārēji principi, noteikumi un nosacījumi 
Apvienotās Karalistes dalībai ES programmās, nodrošinot taisnīgu līdzsvaru attiecībā 
uz tādas trešās valsts ieguldījumu un ieguvumiem, kura piedalās Savienības 
programmās; uzsver, ka uz šiem vispārējiem principiem būtu jāattiecina attiecīgajos 
instrumentos paredzētie nosacījumi;

4. tomēr uzsver nepieciešamību pēc iespējas ātrāk pabeigt nākamās paaudzes DFS 
programmas, lai tās varētu ātri uzsākt 2021. gada janvārī; uzstāj, ka likumdošanas 
nolīgumu noslēgšanu nevajadzētu atlikt sakarā ar lēno progresu sarunās ar Apvienoto 
Karalisti; 

5. uzsver, ka dalība programmās ir jāsaista ar pielāgošanos saistītām politikas jomām, 
piemēram, klimata vai kiberpolitikas jomā; turklāt uzsver, ka dalībai programmā 
“Apvārsnis Eiropa” vai programmā “Erasmus+” ir jāievēro ES noteikumi par personu 
brīvu pārvietošanos;

6. uzsver Covid-19 krīzes apliecināto, proti, ir ļoti svarīgi turpināt sadarbību pētniecības 
un inovācijas jomā starp ES un Apvienoto Karalisti, un tādēļ sagaida, ka līgums 
paredzēs vispārējus nosacījumus Apvienotās Karalistes dalībai pētniecības un 
inovācijas pamatprogrammās, neizveidojot īpašu kārtību, kas nebūtu pieejama citām 
trešām valstīm; turklāt sagaida, ka tiks noteikta kārtība, kādā Apvienotā Karaliste 
piedalās tajās Eiropas pētniecības un inovācijas partnerībās pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” ietvaros, kuras tiks īstenotas līdz 2024. gadam; atgādina par principu, 
ka neviena trešā valsts nedrīkstētu gūt lielāku finansiālu labumu, nekā tās sniegtais 
ieguldījums;

7. uzsver, ka ir jāturpina ES enerģētikas acquis piemērošana Ziemeļīrijā, lai tādējādi pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās nodrošinātu vienotā elektroenerģijas tirgus 
nepārtrauktību Īrijas salā;

8. uzskata, ka ir jānodrošina kopēji noteikumi par atkrastes atjaunojamo energoresursu un 
cauruļvadu infrastruktūru, attiecībā uz kuru Apvienotā Karaliste varētu būt partnere, 
iesaistoties tirdzniecības nolīgumos;
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9. sagaida, ka līgums noregulēs Apvienotās Karalistes attiecības ar Euratom un ITER 
projektu un izstāšanās ietekmi uz aktīviem un pasīviem; sagaida, ka Apvienotā Karaliste 
turpinās ievērot augstus kodoldrošības, drošības un pretradiācijas aizsardzības 
standartus;

10. uzskata, ka abu pušu abpusējās interesēs būtu nolīgums par sadarbību enerģētikas jomā, 
kurš būtu saskaņots ar vispārējo līgumu par turpmākajām attiecībām un pamatotos uz 
stabilu pārvaldību un vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem;

11. uzskata, ka Apvienotā Karaliste arī turpmāk varētu būt patiess rūpnieciskais partneris 
stratēģiski svarīgās nozarēs, un sagaida, ka līgumā tiks paredzēta īpaša palīdzība MVU, 
lai pilnībā izmantotu turpmākās partnerības sniegtās priekšrocības; turklāt uzsver, ka ir 
vajadzīgas stabilas, uzticamas un ilgtspējīgas vērtību ķēdes, jo īpaši, bet ne tikai, 
attiecībā uz zālēm; tomēr uzsver nepieciešamību saglabāt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju, jo īpaši attiecībā uz 
svarīgākajām nozarēm;

12. uzskata, ka Apvienotā Karaliste arī turpmāk varētu būt svarīga ES kosmosa politikas 
partnere, uzsver, ka sarunās ir jārisina jautājums par Apvienotās Karalistes turpmāko 
piekļuvi ES kosmosa programmai, vienlaikus aizsargājot Savienības intereses un 
rīkojoties saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas piemērojams trešo valstu dalībai ES 
kosmosa programmā;

13. uzsver, ka sadarbība drošības un aizsardzības jomā ir izdevīga ES un Apvienotajai 
Karalistei un, ja tā ir jāturpina saistībā ar Eiropas Aizsardzības fondu vai iespējamām 
turpmākām iniciatīvām, tad tās pamatā jābūt principiem, kas iekļauti vispārējā līgumā 
par turpmākajām attiecībām;

14. pauž cerību, ka Apvienotā Karaliste varēs turpināt iedibināto sadarbību un informācijas 
apmaiņu ar valstu iestādēm kiberdrošības jomā; aicina Apvienoto Karalisti aktīvi 
atbalstīt Savienības centienus uzlabot kibernoturību Eiropā;

15. sagaida, ka līgumā tiks izvērtēta Apvienotās Karalistes dalība programmā “Digitālā 
Eiropa” un cer, ka starp ES un Apvienoto Karalisti varētu izveidot augsta līmeņa 
sadarbību mākslīgā intelekta jomā; turklāt uzskata, ka abām pusēm ir lietderīgi censties 
panākt Apvienotās Karalistes regulējuma pieskaņošanu Savienības turpmākajai 
vienotajai Eiropas datu telpai un turpmākajiem regulatīvajiem pasākumiem mākslīgā 
intelekta jomā;

16. uzskata, ka ES pilsoņu interesēs ir nodrošināt, lai Apvienotā Karaliste turpina piemērot 
viesabonēšanas regulu, kas atvieglotu arī cilvēku pārrobežu pārvietošanos Īrijas salā; 
tomēr gadījumā, ja par to netiks panākta vienošanās, aicina operatorus paredzēt 
līdzvērtīgus nosacījumus gan saviem ES, gan Apvienotās Karalistes klientiem.


