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Zadeva: Mnenje Odbora za industrijo, raziskave in energetiko o priporočilih glede 
pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in 
Severna Irska (2020/2023(INI))

Spoštovana predsednika!

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da 
pripravi mnenje in ga predloži Odboru za zunanje zadeve in Odboru za mednarodno trgovino. 
Koordinatorji odbora ITRE so na seji 18. februarja 2020 sklenili, da bodo mnenje poslali v 
obliki pisma, zato sem bil v svoji vlogi predsednika odbora istega dne imenovan za 
pripravljavca mnenja. 

Koordinatorji so zadevo obravnavali skupaj s projektno skupino za odnose z Združenim 
kraljestvom na seji, ki je potekala 19. maja 2020 za zaprtimi vrati, in nato 27. maja s pisnim 
postopkom odločili, da bodo Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino 
pozvali, naj kot pristojna odbora v predlog resolucije vključita naslednje pobude.

S spoštovanjem!

Cristian-Silviu Buşoi
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POBUDE

1. je zaskrbljen zaradi dejstva, da pogajalska mandata EU in Združenega kraljestva 
predvidevata zelo različni obliki novega partnerstva in da teh razlik v pogajanjih še ni 
bilo mogoče ustrezno zmanjšati; je prav tako zaskrbljen, ker je za sklenitev dogovora na 
voljo zelo malo časa, v sedanji kriza zaradi covida-19 pa je ta naloga še težavnejša;

2. pričakuje, da bo sporazum na vseh političnih področjih zagotovil enake konkurenčne 
pogoje, vzajemnost, preprečevanje nazadovanja in sodni nadzor, da bi tudi v prihodnje 
ohranili konkurenčnost, visoke socialne in trajnostne standarde ter državljanske in 
delavske pravice; opozarja, da sta se obe strani zavezali, da bosta spoštovali Pariški 
sporazum;

3. meni, da bi moral sporazum določati splošna načela in pogoje za sodelovanje 
Združenega kraljestva v programih EU, prav tako pa poskrbeti za pravično ravnotežje 
med prispevki in koristmi tretjih držav, ki sodelujejo v programih Unije; poudarja, da bi 
morali za ta splošna načela veljati pogoji iz ustreznih instrumentov;

4. poudarja pa, da je treba čim prej dokončno pripraviti naslednjo generacijo programov v 
sklopu večletnega finančnega okvira, s čimer bi omogočili, da se bodo lahko začeli 
izvajati že januarja 2021; vztraja, da pri sklepanju zakonodajnih sporazumov ne bi 
smelo prihajati do zamude zaradi počasnega napredka pri pogajanjih z Združenim 
kraljestvom; 

5. poudarja, da je treba sodelovanje v programih vezati na usklajevanje s povezanimi 
politikami, na primer podnebno ali kibernetsko politiko; poudarja tudi, da je treba za 
sodelovanje v programih Obzorje Evropa in Erasmus+ spoštovati pravila EU o prostem 
gibanju oseb;

6. poudarja, da je kriza zaradi covida-19 pokazala, kako pomembno je stalno sodelovanje 
med EU in Združenim kraljestvom na področju raziskav in inovacij, zato pričakuje, da 
bo sporazum določal splošne pogoje za sodelovanje Združenega kraljestva v okvirnih 
programih za raziskave in inovacije, ne da bi pri tem oblikoval posebne ureditve, ki 
tretjim državam niso na voljo; pričakuje tudi, da se bodo obravnavali pogoji za 
sodelovanje Združenega kraljestva v evropskih partnerstvih na področju raziskav in 
inovacij, ki se bodo v okviru programa Obzorje 2020 izvajala do leta 2024; spominja na 
načelo, da nobena tretja država ne bi smela po finančni plati več dobivati kakor 
prispevati;

7. poudarja, da je treba, če želimo po izstopu Združenega kraljestva poskrbeti za 
neprekinjeno delovanje enotnega trga električne energije na irskem otoku, na Severnem 
Irskem še naprej izvajati pravni red EU na področju energetike;

8. meni, da je treba pripraviti skupna pravila za infrastrukturo obnovljivih virov energije 
na morju in infrastrukturo plinovoda, pri tem pa bi lahko s sklenitvijo trgovinskih 
sporazumov v vlogi partnerja sodelovalo tudi Združeno kraljestvo;

9. pričakuje, da bo sporazum opredelil odnos Združenega kraljestva do Euratoma in 
projekta ITER, pa tudi posledice izstopa na sredstva in obveznosti; pričakuje, da bo 
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Združeno kraljestvo še naprej spoštovalo najvišje standarde na področju jedrske 
varnosti, varnosti in zaščite pred sevanjem;

10. meni, da bi bil sporazum o sodelovanju na področju energije, ki bi bil v skladu s 
splošnim sporazumom o prihodnjih odnosih in temeljil na učinkovitem upravljanju in 
enakih konkurenčnih pogojih, v interesu obeh strani;

11. meni, da bi bilo lahko Združeno kraljestvo tudi v prihodnje dejanski industrijski partner 
v strateško pomembnih sektorjih, in pričakuje, da bo sporazum zagotovil posebno 
pomoč malim in srednjim podjetjem, da bodo lahko izkoristila vse prednosti 
prihodnjega partnerstva; poudarja tudi, da so – predvsem za zdravila, a tudi za druge 
proizvode – potrebne stabilne, zanesljive in trajnostne vrednostne verige; poudarja pa, 
da je treba ohraniti enake konkurenčne pogoje in strateško avtonomijo Evropske unije, 
zlasti ko gre za ključne industrijske panoge;

12. meni, da bi lahko bilo Združeno kraljestvo še naprej pomemben partner pri vesoljski 
politiki EU, in poudarja, da je treba v pogajanjih obravnavati njegov dostop do 
vesoljskega programa EU v prihodnosti, pri tem pa obvarovati interese EU in ravnati v 
skladu z veljavnim pravnim okvirom za sodelovanje tretjih držav v vesoljskem 
programu EU;

13. poudarja, da sodelovanje na področju varnosti in obrambe koristi tako EU kot 
Združenemu kraljestvu, zato mora, če se bo nadaljevalo v okviru Evropskega 
obrambnega sklada ali morebitnih prihodnjih pobud, temeljiti na načelih splošnega 
dogovora o prihodnjih odnosih;

14. pričakuje, da bo lahko Združeno kraljestvo nadaljevalo z že vzpostavljenim 
sodelovanjem in izmenjavo informacij z nacionalnimi organi na področju kibernetske 
varnosti; poziva Združeno kraljestvo, naj dejavno prispeva k prizadevanjem Unije za 
povečanje kibernetske odpornosti v Evropi;

15. pričakuje, da bo sporazum obravnaval možnost sodelovanja Združenega kraljestva v 
programu za digitalno Evropo in da bosta EU in Združeno kraljestvo vzpostavila 
napredno sodelovanje na področju umetne inteligence; meni, da je prav tako za obe 
strani, da bi si prizadevali za uskladitev predpisov Združenega kraljestva v zvezi s 
prihodnjim enotnim evropskim podatkovnim prostorom Unije in prihodnjimi 
regulativnimi ukrepi na področju umetne inteligence;

16. meni, da je v interesu državljanov EU, da Združeno kraljestvo še naprej uporablja 
uredbo o gostovanju, saj bo to v pomoč tudi pri čezmejnem gibanju oseb na irskem 
otoku; poziva operaterje, naj, če sporazum v zvezi s tem ne bo sklenjen, svojim 
strankam v EU in Združenem kraljestvu zagotovijo enake pogoje.


