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Suġġett: Opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija dwar ir-
Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-
Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (2020/2023(INI)

Sinjuri Presidenti,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
ntalab jippreżenta opinjoni lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali. Fil-laqgħa tiegħu tat-18 ta' Frar 2020, il-koordinaturi tal-Kumitat ITRE 
ddeċidew li jibagħtu l-opinjoni f'forma ta' ittra u dakinhar stess, ġejt maħtur rapporteur għall-
opinjoni fil-kapaċità tiegħi ta' President tal-Kumitat. 

F'laqgħa bil-magħluq mat-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit fid-
19 ta' Mejju 2020, il-koordinaturi tal-Kumitat ITRE kkunsidraw il-kwistjoni u 
sussegwentement, fis-27 ta' Mejju 2020 iddeċidew bi proċedura bil-miktub li jistiednu lill-
Kumitat għall-Affarijiet Barranin u lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitati responsabbli, jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tagħhom għal 
riżoluzzjoni.

Dejjem tiegħek,

Cristian-Silviu BUŞOI
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SUĠĠERIMENTI

1. jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-mandati ta' negozjar rispettivi tal-UE u tar-Renju Unit 
juru forom differenti ħafna ta' sħubija ġdida u li n-negozjati s'issa ma rnexxilhomx 
inaqqsu d-distakk suffiċjentement; barra minn hekk huwa mħasseb ukoll dwar iż-żmien 
qasir disponibbli biex jintlaħaq ftehim u li l-kriżi attwali ta' COVID-19 għamlet dan l-
isforz saħansitra aktar diffiċli;

2. jistenna li, fl-oqsma kollha tal-politika, il-ftehim jipprovdi kundizzjonijiet ekwi, 
reċiproċità, nonrigressjoni u sorveljanza ġudizzjarja sabiex jiġu ppreservati l-
kompetittività, l-istandards għoljin soċjali u ta' sostenibbiltà u d-drittijiet taċ-ċittadini u 
tal-ħaddiema fil-futur; ifakkar li ż-żewġ partijiet impenjaw ruħhom li jirrispettaw il-
ftehim ta' Pariġi;

3. jemmen li l-ftehim għandu jistabbilixxi prinċipji ġenerali, termini u kundizzjonijiet 
għall-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-programmi tal-UE, filwaqt li jiżgura bilanċ ġust 
fir-rigward tal-kontributi u l-benefiċċji tal-pajjiż terz li jipparteċipa fil-programmi tal-
Unjoni; jissottolinja li dawn il-prinċipji ġenerali għandhom ikunu soġġetti għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-istrumenti korrispondenti;

4. jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li tiġi ffinalizzata malajr kemm jista' jkun il-
ġenerazzjoni li jmiss tal-programmi tal-QFP sabiex ikun possibbli li jinbdew malajr 
f'Jannar 2021; jinsisti li konklużjoni tal-ftehimiet leġiżlattivi m'għandhiex tittardja 
minħabba l-progress kajman tan-negozjati mar-Renju Unit; 

5. jissottolinja l-ħtieġa li jkun hemm rabta bejn il-parteċipazzjoni fil-programmi mal-
allinjament tal-politiki relatat, bħal politiki dwar il-klima jew iċ-ċibernetika; jenfasizza, 
barra minn hekk, li l-parteċipazzjoni f'Orizzont Ewropa jew Erasmus + teħtieġ aderenza 
mar-regoli tal-UE dwar il-moviment liberu tal-persuni;

6. jissottolinja li l-kriżi COVID-19 uriet li l-kooperazzjoni kontinwa fir-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit hija vitali u għalhekk jistenna li l-ftehim 
jipprevedi kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-programmi 
qafas ta' riċerka u innovazzjoni, mingħajr ma jinħolqu arranġamenti personalizzati li 
mhumiex disponibbli għal pajjiżi terzi oħra; jistenna, barra minn hekk, li l-modalitajiet 
tal-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fi sħubijiet Ewropej ta' R&I taħt Orizzont 2020 li ser 
jiġu implimentati sal-2024 għandhom jiġu indirizzati; ifakkar il-prinċipju li l-ebda pajjiż 
terz m'għandu jkun kapaċi jikseb aktar benefiċċju finanzjarju milli jikkontribwixxi;

7. jissottolinja li biex tiġi żgurata l-kontinwità għas-Suq Uniku tal-Elettriku fuq il-gżira 
tal-Irlanda wara li l-ħruġ tar-Renju Unit, dan jirrikjedi t-tkomplija tal-applikazzjoni tal-
acquis tal-enerġija tal-UE fl-Irlanda ta' Fuq;

8. huwa tal-fehma li huwa meħtieġ li jiġu żgurati regoli komuni għall-enerġija rinnovabbli 
offshore u għall-infrastruttura tal-pipelines li għalihom ir-Renju Unit jista' jkun sieħeb 
permezz ta' ftehimiet kummerċjali;
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9. jistenna li l-ftehim jindirizza r-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Euratom u mal-proġett 
ITER u l-impatt ta' rtirar fuq l-assi u l-obbligazzjonijiet; jistenna li r-Renju Unit, barra 
minn hekk, jikkonforma mal-ogħla standards ta' sikurezza, sigurtà u protezzjoni mir-
radjazzjoni fil-qasam nukleari;

10. iqis li ftehim dwar il-kooperazzjoni fl-enerġija, f'konformità mal-ftehim globali dwar ir-
relazzjonijiet futuri u bbażat fuq governanza robusta u kundizzjonijiet ekwi, ikun fl-
interess reċiproku taż-żewġ partijiet;

11. jemmen li r-Renju Unit jista' jkompli jkun sieħeb industrijali reali f'setturi 
strateġikament importanti u jistenna li l-ftehim jipprevedi assistenza speċjali għall-
SMEs biex jieħdu vantaġġ sħiħ mis-sħubija futura; jissottolinja, barra minn hekk, il-
ħtieġa għal katini tal-valur stabbli, affidabbli u sostenibbli, b'mod partikolari, iżda mhux 
esklussivament, għall-prodotti mediċinali; jissottolinja, madankollu, il-ħtieġa li 
jinżammu kundizzjonijiet ekwi u l-awtonomija strateġika tal-Unjoni Ewropea 
speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-industriji ewlenin;

12. huwa tal-fehma li r-Renju Unit jista' jkompli jkun sieħeb importanti fil-politika spazjali 
tal-UE, jenfasizza li l-aċċess futur tar-Renju Unit għall-Programm Spazjali tal-UE 
jeħtieġ li jiġi indirizzat fin-negozjati filwaqt li jinżammu l-interessi tal-Unjoni u 
f'konformità mal-qafas legali applikabbli għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-
Programm Spazjali tal-UE;

13. jissottolinja li l-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża hija ta' benefiċċju għall-
UE u r-Renju Unit u jekk għandha tkompli fil-qafas tal-Fond Ewropew għad-Difiża jew 
inizjattivi futuri possibbli, din trid tkun ibbażata fuq il-prinċipji tal-ftehim ġenerali dwar 
ir-relazzjonijiet futuri;

14. jistenna li r-Renju Unit ikun jista' jkompli bil-kooperazzjoni u l-iskambju ta' 
informazzjoni stabbiliti tal-awtoritajiet nazzjonali fil-qasam taċ-ċibersigurtà; jistieden 
lir-Renju Unit jikkontribwixxi b'mod attiv għall-isforzi tal-Unjoni biex iżid ir-reżiljenza 
ċibernetika fl-Ewropa;

15. jistenna li l-ftehim jikkunsidra parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-Programm Ewropa 
Diġitali u jistenna li tista' tiġi stabbilita kooperazzjoni avvanzata fil-qasam tal-
Intelliġenza Artifiċjali bejn l-UE u r-Renju Unit; iqis, barra minn hekk, li huwa ta' 
benefiċċju għaż-żewġ naħat li jimmiraw għall-allinjament regolatorju tar-Renju Unit 
fir-rigward tal-ispazju komuni Ewropew tad-data futur tal-Unjoni u l-miżuri regolatorji 
futuri fil-qasam tal-IA;

16. jemmen li huwa fl-interess taċ-ċittadini tal-UE li r-Renju Unit ikompli japplika r-
regolament dwar ir-roaming u jiffaċilita wkoll il-moviment transfruntier ta' persuni fuq 
il-gżira tal-Irlanda; jitlob, madankollu, li fin-nuqqas ta' ftehim dwar dan, l-operaturi 
joffru kundizzjonijiet ekwivalenti kemm lill-klijenti tagħhom mill-UE kif ukoll dawk 
mir-Renju Unit.


