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Przedmiot: Opinia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie zaleceń 
dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym 
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2020/2023(INI)

Szanowni Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
została poproszona o wydanie opinii dla Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu 
Międzynarodowego. Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. koordynatorzy komisji ITRE 
postanowili przesłać opinię w formie pisma, a ja zostałem wyznaczony w tym samym dniu na 
sprawozdawcę komisji opiniodawczej jako przewodniczący komisji. 

Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2020 r. zorganizowanym przy drzwiach zamkniętych z 
udziałem Grupy Zadaniowej Komisji Europejskiej ds. Stosunków ze Zjednoczonym 
Królestwem koordynatorzy komisji ITRE omówili sprawę, a w dniu 27 maja 2020 r. 
postanowili w trybie procedury pisemnej zwrócić się do Komisji Spraw Zagranicznych i 
Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie 
w projekcie rezolucji następujących wskazówek.

Z poważaniem

Cristian-Silviu BUŞOI
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WSKAZÓWKI

1. wyraża zaniepokojenie faktem, że mandaty negocjacyjne UE i Zjednoczonego 
Królestwa przewidują bardzo odmienne formy nowego partnerstwa, a dotychczasowe 
negocjacje nie doprowadziły do zmniejszenia tej luki; jest zaniepokojony także krótkim 
czasem na osiągnięcie porozumienia oraz dodatkowymi trudnościami w realizacji tego 
celu, spowodowanymi obecnym kryzysem wywołanym pandemią COVID-19;

2. oczekuje, że na mocy umowy we wszystkich obszarach polityki zapewnione zostaną w 
przyszłości równe warunki działania, wzajemność, nieobniżanie poziomu ochrony oraz 
nadzór sądowy, aby zachować konkurencyjność, wysokie normy społeczne i normy 
zrównoważonego rozwoju oraz prawa obywateli i pracowników; przypomina, że obie 
strony zobowiązały się do przestrzegania porozumienia paryskiego;

3. uważa, że w umowie należy określić ogólne zasady i warunki uczestnictwa 
Zjednoczonego Królestwa w programach UE przy zapewnieniu sprawiedliwej 
równowagi między wkładem a korzyściami państwa trzeciego uczestniczącego w 
programach unijnych; podkreśla, że te ogólne zasady powinny podlegać warunkom 
określonym w odpowiednich instrumentach;

4. podkreśla jednak konieczność jak najszybszego zakończenia prac nad następną edycją 
programów WRF, aby umożliwić ich szybkie rozpoczęcie w styczniu 2021 r.; nalega, 
aby nie opóźniać porozumień ustawodawczych z powodu powolnych postępów w 
negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem; 

5. podkreśla potrzebę połączenia uczestnictwa w programach z dostosowaniem do 
powiązanych dziedzin polityki, np. w zakresie klimatu czy cybernetyki; zaznacza 
ponadto, że uczestnictwo w programie „Horyzont Europa” czy Erasmus+ wymaga 
przestrzegania unijnych zasad swobodnego przepływu osób;

6. podkreśla, że kryzys wywołany pandemią COVID-19 potwierdził kluczowe znaczenie 
kontynuowania przez UE i Zjednoczone Królestwo współpracy w dziedzinie badań i 
innowacji, i w związku z tym oczekuje, że w umowie zostaną określone ogólne warunki 
uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w programach ramowych w zakresie badań 
naukowych i innowacji bez tworzenia indywidualnych rozwiązań niedostępnych dla 
innych państw trzecich; oczekuje ponadto, że rozwiązana zostanie kwestia zasad 
udziału Zjednoczonego Królestwa w partnerstwach europejskich w zakresie badań 
naukowych i innowacji, realizowanych do 2024 r. w ramach programu „Horyzont 
2020”; przypomina o zasadzie, zgodnie z którą żadne państwo trzecie nie powinno 
uzyskać korzyści finansowych przewyższających jego wkład;

7. podkreśla, że zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednolitego rynku energii 
elektrycznej na wyspie Irlandia po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE 
wymaga dalszego stosowania dorobku prawnego UE w dziedzinie energii w Irlandii 
Północnej;

8. uważa, że konieczne jest zapewnienie wspólnych zasad w odniesieniu do morskiej 
energii odnawialnej i infrastruktury rurociągowej, w czym Zjednoczone Królestwo 
mogłoby uczestniczyć na podstawie umów handlowych;
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9. oczekuje, że w umowie zostanie uregulowana pozycja Zjednoczonego Królestwa 
względem Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i projektu ITER oraz kwestia 
wpływu wystąpienia z UE na aktywa i zobowiązania; oczekuje, że Zjednoczone 
Królestwo będzie też przestrzegać najwyższych norm bezpieczeństwa jądrowego, 
jądrowego bezpieczeństwa fizycznego i ochrony radiologicznej;

10. uważa, że we wzajemnym interesie obu stron byłoby porozumienie o współpracy w 
dziedzinie energii, zgodne z ogólną umową w sprawie przyszłych stosunków oraz 
oparte na solidnym zarządzaniu i równych warunkach działania;

11. uważa, że Zjednoczone Królestwo może być nadal prawdziwym partnerem 
przemysłowym w strategicznie ważnych sektorach, i oczekuje, że umowa będzie 
przewidywać specjalną pomoc dla MŚP, aby mogły wykorzystać w pełni przyszłe 
partnerstwo; podkreśla ponadto, że niezbędne są stabilne, niezawodne i zrównoważone 
łańcuchy wartości, w szczególności, ale nie wyłącznie, w odniesieniu do produktów 
leczniczych; zwraca jednak uwagę na konieczność zachowania równych warunków 
działania i strategicznej autonomii Unii Europejskiej, zwłaszcza jej kluczowych 
sektorów;

12. jest zdania, że Zjednoczone Królestwo może nadal być ważnym partnerem UE w 
polityce kosmicznej; podkreśla, że dostęp Zjednoczonego Królestwa do unijnego 
programu kosmicznego w przyszłości należy określić w negocjacjach, dbając przy tym 
o interesy Unii i stosując się do obowiązujących ram prawnych regulujących udział 
państw trzecich w unijnym programie kosmicznym;

13. podkreśla, że współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony jest korzystna dla UE i 
Zjednoczonego Królestwa i jeśli ma być kontynuowana w ramach Europejskiego 
Funduszu Obronnego lub ewentualnych przyszłych inicjatyw, musi opierać się na 
zasadach określonych w ogólnej umowie w sprawie przyszłych stosunków;

14. oczekuje, że Zjednoczone Królestwo będzie mogło kontynuować ugruntowaną 
współpracę i wymianę informacji z organami krajowymi w obszarze 
cyberbezpieczeństwa; wzywa Zjednoczone Królestwo do aktywnego wkładu w wysiłki 
Unii na rzecz zwiększenia cyberodporności w Europie;

15. oczekuje uwzględnienia w umowie udziału Zjednoczonego Królestwa w programie 
„Cyfrowa Europa” oraz nawiązania przez UE i Zjednoczone Królestwo zaawansowanej 
współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji; uważa, że korzystne dla obu stron jest 
również dążenie do dostosowania przepisów Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu 
do przyszłej jednolitej europejskiej przestrzeni danych i przyszłych środków 
regulacyjnych w dziedzinie sztucznej inteligencji;

16. uważa, że w interesie obywateli UE leży dalsze stosowanie przez Zjednoczone 
Królestwo rozporządzenia w sprawie roamingu oraz ułatwienie przemieszczania się 
osób między Irlandią a Irlandią Północną; w przypadku braku porozumienia w tej 
sprawie zwróciłby się jednak do operatorów o zapewnienie równoważnych warunków 
zarówno klientom z UE, jak i ze Zjednoczonego Królestwa.


