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Vec: Stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku k odporúčaniam na 
rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a 
Severného Írska (2020/2023(INI))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre priemysel, výskum a energetiku poverený 
predložením stanoviska Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod. 
Koordinátori výboru ITRE sa na svojej schôdzi 18. februára 2020 rozhodli zaslať stanovisko 
vo forme listu a v ten istý deň som bol vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o 
stanovisko vo funkcii predsedu výboru. 

Na schôdzi za zatvorenými dverami s Osobitnou skupinou pre vzťahy so Spojeným 
kráľovstvom 19. mája 2020 sa koordinátori výboru ITRE zaoberali touto záležitosťou a 
následne 27. mája 2020 rozhodli písomným postupom vyzvať Výbor pre zahraničné veci a 
Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý 
prijmú, tieto návrhy.

S úctou

Cristian-Silviu BUŞOI
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NÁVRHY

1. je znepokojený skutočnosťou, že príslušné mandáty EÚ a Spojeného kráľovstva na 
rokovanie predstavujú veľmi odlišné formy nového partnerstva a že rokovania doteraz 
nedokázali úspešne prekonať tieto rozdiely; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad 
krátkym časom, ktorý je k dispozícii na dosiahnutie dohody, a nad tým, že súčasná kríza 
spojená s ochorením COVID-19 ešte viac skomplikovala toto úsilie;

2. očakáva, že dohoda poskytne vo všetkých oblastiach politiky rovnaké podmienky, 
reciprocitu, zákaz zníženia úrovne ochrany a súdny dohľad s cieľom zachovať v 
budúcnosti konkurencieschopnosť, vysoké normy v sociálnej oblasti a v oblasti 
udržateľnosti a práva občanov a pracovníkov; pripomína, že obe strany sa zaviazali 
dodržiavať Parížsku dohodu;

3. domnieva sa, že dohoda by mala stanoviť všeobecné zásady a podmienky účasti 
Spojeného kráľovstva na programoch EÚ a zabezpečiť spravodlivú rovnováhu, pokiaľ 
ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie; 
zdôrazňuje, že tieto všeobecné zásady by mali podliehať podmienkam stanoveným v 
príslušných nástrojoch;

4. zdôrazňuje však, že je potrebné čo najskôr dokončiť ďalšiu generáciu programov VFR 
s cieľom umožniť ich rýchle začatie v januári 2021; trvá na tom, že uzavretie 
legislatívnych dohôd by sa nemalo odkladať z dôvodu pomalého napredovania rokovaní 
so Spojeným kráľovstvom; 

5. zdôrazňuje potrebu prepojiť účasť na programoch so zosúlaďovaním so súvisiacimi 
politikami, ako sú politiky v oblasti klímy alebo v oblasti kybernetiky; okrem toho 
zdôrazňuje, že účasť na programe Horizont Európa alebo na programe Erasmus+ si 
vyžaduje dodržiavanie pravidiel EÚ o voľnom pohybe osôb;

6. zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že pokračujúca 
spolupráca v oblasti výskumu a inovácie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom má 
zásadný význam, a preto očakáva, že sa v dohode stanovia všeobecné podmienky účasti 
Spojeného kráľovstva na rámcových programoch pre výskum a inováciu, a to bez toho, 
aby sa vytvorili akékoľvek osobitné opatrenia, ktoré nie sú k dispozícii pre iné tretie 
krajiny; ďalej očakáva, že podmienky účasti Spojeného kráľovstva na európskych 
partnerstvách v oblasti výskumu a inovácie v rámci programu Horizont 2020, ktoré sa 
budú vykonávať do roku 2024, sa budú riešiť; pripomína zásadu, že žiadna tretia krajina 
by nemala mať možnosť získať viac finančných výhod, než prispieva;

7. zdôrazňuje, že na zabezpečenie kontinuity pre jednotný trh s elektrickou energiou na 
ostrove Írsko po vystúpení Spojeného kráľovstva je potrebné pokračovať v uplatňovaní 
acquis EÚ v oblasti energetiky v Severnom Írsku;

8. zastáva názor, že je potrebné zabezpečiť spoločné pravidlá pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov na mori a potrubnú infraštruktúru, v rámci ktorej by Spojené kráľovstvo mohlo 
byť partnerom prostredníctvom obchodných dohôd;
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9. očakáva dohodu o riešení vzťahu Spojeného kráľovstva k Euratomu a projektu ITER a 
o vplyve vystúpenia na aktíva a pasíva; ďalej očakáva, že Spojené kráľovstvo splní 
najvyššie normy v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením;

10. domnieva sa, že dohoda o energetickej spolupráci v súlade s celkovou dohodou o 
budúcich vzťahoch a založená na spoľahlivom riadení a rovnakých podmienkach by 
bola v spoločnom záujme oboch strán;

11. domnieva sa, že Spojené kráľovstvo by mohlo naďalej byť skutočným priemyselným 
partnerom v strategicky dôležitých odvetviach, a očakáva, že dohoda poskytne osobitnú 
pomoc malým a stredným podnikom, aby mohli v plnej miere využívať budúce 
partnerstvo; zdôrazňuje taktiež potrebu stabilných, spoľahlivých a udržateľných 
hodnotových reťazcov, najmä, ale nie výlučne, v prípade liekov; zdôrazňuje však 
potrebu zachovať rovnaké podmienky a strategickú autonómiu Európskej únie, najmä 
pokiaľ ide o kľúčové odvetvia;

12. zastáva názor, že Spojené kráľovstvo by mohlo byť naďalej dôležitým partnerom v 
rámci politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru, a zdôrazňuje, že budúce pristúpenie 
Spojeného kráľovstva k Vesmírnemu programu Únie sa musí riešiť v rámci rokovaní a 
zároveň treba zachovať záujmy Únie a musí byť v súlade s uplatniteľným právnym 
rámcom pre účasť tretích krajín na Vesmírnom programe Únie;

13. zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany je prospešná pre EÚ aj Spojené 
kráľovstvo a ak má pokračovať v rámci Európskeho obranného fondu alebo možných 
budúcich iniciatív, musí byť založená na zásadách celkovej dohody o budúcich 
vzťahoch;

14. očakáva, že Spojené kráľovstvo bude môcť pokračovať v nadviazanej spolupráci a 
výmene informácií s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti; 
vyzýva Spojené kráľovstvo, aby aktívne prispievalo k úsiliu Únie o zvýšenie 
kybernetickej odolnosti v Európe;

15. očakáva, že v dohode sa zohľadní účasť Spojeného kráľovstva na programe Digitálna 
Európa a že bude možné nadviazať pokročilú spoluprácu v oblasti umelej inteligencie 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; okrem toho považuje za prospešné, aby sa obe 
strany usilovali o zosúladenie právnych predpisov Spojeného kráľovstva so zreteľom 
na budúci spoločný európsky dátový priestor a budúce regulačné opatrenia v oblasti 
umelej inteligencie;

16. domnieva sa, že je v záujme občanov EÚ, aby Spojené kráľovstvo pokračovalo v 
uplatňovaní nariadenia o roamingu, čo zároveň uľahčí cezhraničný pohyb osôb na 
ostrove Írsko; v prípade absencie príslušnej dohody by však vyzval operátorov, aby 
poskytovali rovnocenné podmienky pre svojich zákazníkov z EÚ, ako aj zo Spojeného 
kráľovstva.


