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Subiect: Avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie referitor la recomandările 
privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord (2020/2023(INI)

Domnilor președinți,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru industrie, cercetare și energie a fost 
solicitată pentru a transmite un aviz Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț 
internațional. La reuniunea sa din 18 februarie 2020, coordonatorii ITRE au decis să transmită 
avizul sub formă de scrisoare și, la aceeași dată, am fost numit raportor pentru aviz, în calitatea 
mea de președinte al comisiei. 

La reuniunea cu ușile închise din 19 mai 2020 cu Grupul operativ pentru relațiile cu Regatul 
Unit, coordonatorii ITRE au analizat această chestiune și au decis, ulterior, la 27 mai 2020, prin 
procedură scrisă, să invite Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru comerț 
internațional, care sunt comisii competente, să includă următoarele sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Vă asigur de înalta mea considerație,

Cristian-Silviu BUŞOI
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SUGESTII

1. este preocupat de faptul că mandatele respective de negociere ale UE și ale Regatului 
Unit au în vedere forme foarte diferite de parteneriat și că negocierile nu au reușit până 
în prezent să reducă decalajul; este, de asemenea, preocupat de timpul scurt de care 
dispune pentru a ajunge la un acord și că actuala criză a COVID-19 a îngreunat și mai 
mult acest efort;

2. se așteaptă ca acordul să prevadă, în toate domeniile de politică, condiții de concurență 
echitabile, reciprocitate, menținerea nivelului de protecție și supravegherea judiciară, în 
vederea menținerii competitivității, a unor standarde sociale și de sustenabilitate ridicate 
și a drepturilor cetățenilor și lucrătorilor în viitor; reamintește că ambele părți s-au 
angajat să respecte Acordul de la Paris;

3. consideră că acordul ar trebui să stabilească principii generale, termeni și condiții pentru 
participarea Regatului Unit la programele UE, asigurând un echilibru adecvat în ceea ce 
privește contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii; 
subliniază că aceste principii generale ar trebui să fie supuse condițiilor prevăzute în 
instrumentele corespunzătoare;

4. subliniază, cu toate acestea, necesitatea de a finaliza generația următoare de programe 
ale CFM cât mai curând posibil, pentru a permite demararea rapidă a acestora în ianuarie 
2021; insistă asupra faptului că încheierea acordurilor legislative nu ar trebui amânată 
din cauza evoluției lente a negocierilor cu Regatul Unit; 

5. subliniază necesitatea de a stabili o legătură între participarea la programe și politicile 
conexe, cum ar fi politicile privind clima sau politicile cibernetice; subliniază, de 
asemenea, că participarea la programele Orizont Europa sau Erasmus+ impune 
respectarea normelor UE privind libera circulație a persoanelor;

6. subliniază că criza COVID-19 a demonstrat că o cooperare continuă în domeniul 
cercetării și inovării între UE și Regatul Unit este vitală și, prin urmare, se așteaptă ca 
acordul să prevadă condiții generale pentru participarea Regatului Unit la programele-
cadru de cercetare și inovare, fără a crea mecanisme speciale care nu sunt disponibile 
altor țări terțe; se așteaptă, de asemenea, să se definească modalitățile de participare a 
Regatului Unit la parteneriatele europene în materie de cercetare și dezvoltare din cadrul 
programului Orizont 2020, care vor fi implementate până în 2024; reamintește 
principiul conform căruia nicio țară terță nu ar trebui să poată obține mai multe beneficii 
financiare decât cele cu care contribuie;

7. subliniază că, pentru a se asigura continuitatea pentru piața unică a energiei electrice pe 
insula Irlanda după retragerea Regatului Unit, este necesară aplicarea în continuare a 
acquis-ului UE în domeniul energiei în Irlanda de Nord;

8. consideră că este necesar să se asigure norme comune pentru infrastructura de energie 
din surse regenerabile offshore și pentru infrastructura de conducte, la care Regatul Unit 
ar putea fi asociat prin acorduri comerciale;
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9. se așteaptă ca acordul să abordeze relația Regatului Unit cu Euratom și proiectul ITER 
și impactul unei retrageri asupra activelor și pasivelor; se așteaptă, de asemenea, ca 
Regatul Unit să respecte standarde ridicate în materie de siguranță, securitate și 
radioprotecție în domeniul nuclear;

10. consideră că un acord privind cooperarea în domeniul energiei, în conformitate cu 
acordul general privind viitoarele relații și bazat pe o guvernanță solidă și pe condiții de 
concurență echitabile, ar fi în interesul reciproc al ambelor părți;

11. consideră că Regatul Unit ar putea continua să fie un partener industrial real în sectoare 
importante din punct de vedere strategic și se așteaptă ca acordul să prevadă o asistență 
specială pentru IMM-uri, pentru a profita pe deplin de viitorul parteneriat; subliniază, 
în plus, necesitatea unor lanțuri valorice stabile, fiabile și sustenabile, în special, dar nu 
exclusiv, pentru medicamente; subliniază, cu toate acestea, necesitatea de a menține 
condiții de concurență echitabile și autonomia strategică a Uniunii Europene, în special 
în ceea ce privește industriile-cheie;

12. consideră că Regatul Unit ar putea continua să fie un partener important în politica 
spațială a UE; subliniază că viitorul acces al Regatului Unit la programul spațial al UE 
trebuie abordat în cadrul negocierilor, protejând în același timp interesele Uniunii și 
respectând cadrul juridic aplicabil pentru participarea țărilor terțe la programul spațial 
al UE;

13. subliniază că cooperarea în domeniul securității și apărării este benefică pentru UE și 
Regatul Unit și că, pentru ca aceasta să continue în cadrul Fondului european de apărare 
sau al unor posibile inițiative viitoare, cooperarea trebuie să se bazeze pe principiile 
acordului global privind viitoarele relații;

14. se așteaptă ca Regatul Unit să fie în măsură să continue activitățile stabilite privind 
cooperarea și schimbul de informații al autorităților naționale în domeniul securității 
informatice; invită Regatul Unit să contribuie activ la eforturile Uniunii de creștere a 
rezilienței cibernetice în Europa;

15. se așteaptă ca acordul să aibă în vedere o participare a Regatului Unit la programul 
Europa digitală și se așteaptă să se poată stabili o cooperare avansată în domeniul 
inteligenței artificiale între UE și Regatul Unit; consideră, de asemenea, că ar fi benefic 
pentru ambele părți să urmărească alinierea în materie de reglementare a Regatului Unit 
la viitorul spațiu european comun al datelor al Uniunii și la viitoarele măsuri de 
reglementare în domeniul IA;

16. consideră că este în interesul cetățenilor UE ca Regatul Unit să continue să aplice 
regulamentul privind serviciile de roaming și va facilita, de asemenea, circulația 
transfrontalieră a persoanelor pe insula Irlanda; cu toate acestea, în absența unui acord 
în acest sens, ar solicita operatorilor să acorde condiții echivalente atât pentru clienții 
lor din UE, cât și pentru clienții lor din Regatul Unit.


