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Betreft: Advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake de 
aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (2020/2023(INI)

Geachte voorzitters,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie industrie, onderzoek en energie 
ermee belast een advies uit te brengen aan de Commissie buitenlandse zaken en aan de 
Commissie internationale handel. Tijdens hun vergadering van 18 februari 2020 hebben de 
ITRE-coördinatoren besloten het advies op te sturen in de vorm van een brief en op dezelfde 
datum ben ik, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de commissie, aangewezen als 
rapporteur voor advies. 

Tijdens hun vergadering achter gesloten deuren met de taskforce Betrekkingen met het 
Verenigd Koninkrijk op 19 mei 2020 hebben de ITRE-coördinatoren deze kwestie besproken 
en vervolgens op 27 mei 2020 middels een schriftelijke procedure besloten de Commissie 
buitenlandse zaken en de Commissie internationale handel, als bevoegde commissies, te 
verzoeken onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Cristian-Silviu BUŞOI
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SUGGESTIES

1. maakt zich er zorgen over dat de onderhandelingsmandaten van de EU, respectievelijk 
het VK sterk verschillende vormen van een nieuw partnerschap bevatten en dat de 
onderhandelingen tot nu toe deze kloof onvoldoende hebben weten te dichten; is verder 
bezorgd over de geringe hoeveelheid tijd die nog beschikbaar is om tot een akkoord te 
komen en wijst erop dat dit door de huidige COVID-19-crisis nog moeilijker is 
geworden;

2. verwacht van het akkoord dat het op alle beleidsterreinen voor een ‘level playing field’, 
wederkerigheid, non-regressie en rechterlijk toezicht zorgt, teneinde 
concurrentievermogen, hoge sociale en duurzaamheidsnormen, en de rechten van 
burgers en werknemers in de toekomst te waarborgen; wijst erop dat beide partijen 
hebben beloofd de Overeenkomst van Parijs te zullen respecteren;

3. is van mening dat het akkoord algemene beginselen en voorwaarden voor de deelname 
van het VK aan EU-programma’s moet bevatten, met een billijk evenwicht wat betreft 
de bijdragen van en de voordelen voor het derde land dat in de programma’s van de 
Unie participeert; onderstreept dat deze algemene beginselen onderworpen moeten zijn 
aan de voorwaarden als bedoeld in de dienovereenkomstige instrumenten;

4. beklemtoont evenwel dat de volgende generatie MFK-programma’s zo snel mogelijk 
moet worden gefinaliseerd, teneinde ze in januari 2021 zonder problemen van start te 
kunnen laten gaan; hamert erop dat de geringe vooruitgang in de onderhandelingen met 
het VK er niet toe mag leiden dat de vaststelling van de wetgeving vertraging oploopt; 

5. onderstreept dat de deelname aan programma’s gekoppeld moet worden aan aanverwant 
beleid, bijvoorbeeld op het gebied van het klimaat en cybervraagstukken; beklemtoont 
daarnaast dat alleen aan Horizon Europa en Erasmus+ kan worden deelgenomen indien 
ook de EU-regels inzake het vrij verkeer van personen in acht worden genomen;

6. benadrukt dat de COVID-19-crisis duidelijk heeft gemaakt dat blijvende samenwerking 
tussen de EU en het VK op het gebied van onderzoek en innovatie essentieel is en 
verwacht dan ook van het akkoord dat het algemene voorwaarden bevat voor de 
deelname van het VK in de kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie, zonder 
regelingen op maat die voor andere derde landen niet gelden; verwacht verder dat het 
akkoord modaliteiten bevat voor de participatie van het VK in Europese O&I-
partnerschappen in het kader van Horizon 2020 die tussen nu en 2024 ten uitvoer 
worden gelegd; herinnert aan het beginsel dat het financieel voordeel van derde landen 
nooit groter mag zijn dan hetgeen ze bijdragen;

7. benadrukt dat de continuïteit van de interne markt voor elektriciteit op het eiland Ierland 
na de terugtrekking van het VK alleen kan worden gewaarborgd indien het energie-
acquis van de EU in Noord-Ierland van toepassing blijft;

8. is van mening dat in gemeenschappelijke regels voor hernieuwbare energie- en 
pijpleidinginfrastructuur offshore moet worden voorzien, en dat het VK daar middels 
commerciële overeenkomsten als partner aan zou kunnen deelnemen;
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9. verwacht dat het akkoord ook iets zegt over de betrekkingen van het VK met Euratom 
en het ITER-project, en over de gevolgen van de terugtrekking voor de activa en 
passiva; verwacht dat het VK zich daarnaast houdt aan de hoogste normen inzake 
nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming;

10. is van oordeel dat een akkoord over samenwerking op energiegebied, in 
overeenstemming met het algemene akkoord over de toekomstige betrekkingen en 
stoelend op robuuste governance en een ‘level playing field’, in het belang van beide 
partijen zou zijn;

11. is van mening dat het VK een daadwerkelijke industriële partner in strategisch 
belangrijke sectoren zou kunnen blijven, en verwacht dat het akkoord voorziet in 
speciale bijstand voor kmo’s om ze in staat te stellen ten volle gebruik te maken van het 
toekomstige partnerschap; benadrukt verder het belang van stabiele, betrouwbare en 
duurzame waardeketens, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor medicinale 
producten; geeft overigens met klem aan dat het belangrijk is dat een ‘level playing 
field’ en de strategische autonomie van de Europese Unie worden gehandhaafd, met 
name in het geval van belangrijke industrieën;

12. vindt dat het VK een belangrijke partner in het EU-ruimtebeleid moet blijven en 
onderstreept dat in de onderhandelingen aandacht moet worden besteed aan de 
toekomstige toegang van het VK tot het ruimteprogramma van de EU, met 
inachtneming van de belangen van de Unie en in overeenstemming met het toepasselijke 
wettelijke kader voor de participatie van derde landen daarin;

13. beklemtoont dat samenwerking op veiligheids- en defensiegebied zowel de EU, als het 
VK ten goede komt, en dat samenwerking in het kader van het Europees Defensiefonds 
en/of eventuele andere toekomstige initiatieven altijd moet stoelen op de beginselen van 
de totale deal over de toekomstige betrekkingen;

14. verwacht dat het VK de bestaande samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de 
nationale autoriteiten op het gebied van cyberbeveiliging kan voortzetten; nodigt het 
VK uit actief bij te dragen aan de inspanningen van de Unie om de cyberveerkracht in 
Europa te vergroten;

15. verwacht dat het akkoord iets zegt over een eventuele deelname van het Verenigd 
Koninkrijk aan het programma voor een digitaal Europa, en verwacht dat de EU en het 
VK afspraken kunnen maken over intensieve samenwerking op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; denkt verder dat het in het belang van beide partijen is indien 
het VK zijn regelgeving afstemt op die van de toekomstige gemeenschappelijke 
Europese gegevensruimte en de toekomstige regelgevingsmaatregelen op het gebied 
van KI;

16. denkt dat het in het belang van de burgers van de EU is indien het VK de 
roamingverordening blijft toepassen, en dat dit gunstig zou zijn voor het 
grensoverschrijdend verkeer van personen op het eiland Ierland; verzoekt de 
telecomaanbieders evenwel om, indien hierover geen overeenstemming kan worden 
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bereikt, dezelfde voorwaarden te laten gelden voor hun klanten in zowel de EU als het 
VK.


