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Till ordförandena

Utskottet för industri, forskning och energi har fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för 
utskottet för utrikesfrågor samt utskottet för internationell handel inom ramen för det 
ovannämnda förfarandet. Vid sitt sammanträde den 18 februari 2020 beslutade ITRE-
samordnarna att översända yttrandet i form av en skrivelse, och samma dag utsågs jag till 
föredragande för yttrandet i egenskap av utskottsordförande. 

Vid ett sammanträde inom stängda dörrar med arbetsgruppen för förbindelserna med 
Förenade kungariket den 19 maj 2020 behandlade ITRE-samordnarna ärendet och beslutade 
sedan den 27 maj 2020 genom skriftligt förfarande att uppmana utskottet för utrikesfrågor och 
utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i sitt 
resolutionsförslag.

Med vänlig hälsning

Cristian-Silviu Buşoi
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet finner det oroande att EU:s och Förenade kungarikets respektive 
mandat förutser mycket olika former av nytt partnerskap och att förhandlingarna hittills 
inte lyckats närma de båda förhållningssätten i tillräcklig utsträckning. Dessutom finner 
parlamentet det oroande att det är så kort tid kvar innan en överenskommelse måste nås 
och att den pågående covid-19-krisen har försvårat detta arbete ytterligare.

2. Europaparlamentet förväntar sig att avtalet kommer att medföra lika villkor på alla 
politikområden, ömsesidighet, upprätthållande av skyddsnivån och rättslig tillsyn, så att 
konkurrenskraften, höga sociala normer och hållbarhetsnormer och medborgarnas och 
arbetstagarnas rättigheter kan upprätthållas även i framtiden. Parlamentet påminner om 
att bägge parter har förbundit sig att upprätthålla Parisavtalet.

3. Europaparlamentet anser att avtalet bör stadga om allmänna principer och villkor för 
Förenade kungarikets deltagande i EU-program, på ett sådant sätt att det skapas en 
rättvis balans mellan bidraget från och fördelarna för ett tredjeland som deltar i 
unionsprogram. Parlamentet understryker att dessa allmänna principer bör omfattas av 
de villkor som anges i motsvarande instrument.

4. Europaparlamentet framhåller att nästa generations program inom den fleråriga 
budgetramen måste färdigställas snarast möjligt, så att de kan komma igång snabbt i 
januari 2021. Parlamentet insisterar på att ingåendet av lagstiftningsavtalen inte får 
försenas på grund av de långsamma framstegen i förhandlingarna med Förenade 
kungariket. 

5. Europaparlamentet betonar att deltagandet i programmen måste kopplas till anpassning 
av relaterad politik, till exempel klimat- eller it-politiken. Vidare poängterar parlamentet 
att deltagande i Horisont Europa eller Erasmus+ kräver efterlevnad av EU:s 
bestämmelser om fri rörlighet för personer.

6. Europaparlamentet understryker att covid-19-krisen har visat att det är oerhört viktigt 
med fortsatt forsknings- och innovationssamarbete mellan EU och Förenade kungariket, 
och förväntar sig därför att avtalet kommer att stadga om allmänna villkor för Förenade 
kungarikets deltagande i ramprogrammen för forskning och innovation, utan att det för 
den skull införs några skräddarsydda arrangemang som inte är tillgängliga för andra 
tredjeländer. Parlamentet förväntar sig dessutom att avtalet kommer att innehålla 
bestämmelser om Förenade kungarikets deltagande i EU:s FoI-partnerskap inom 
Horisont 2020 vilka gäller till 2024. Parlamentet påminner om principen att inga 
tredjeländer ska kunna få större ekonomiska fördelar än vad de bidrar med.

7. Europaparlamentet understryker att en fortsatt tillämpning av EU:s energiregelverk i 
Nordirland är en förutsättning för den inre elmarknadens kontinuitet på ön Irland efter 
Förenade kungarikets utträde.

8. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att fastställa gemensamma regler för 
förnybar energi till havs och rörledningsinfrastruktur som Förenade kungariket skulle 
kunna vara en partner till genom kommersiella avtal.
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9. Europaparlamentet förväntar sig att avtalet behandlar Förenade kungarikets förhållande 
till Euratom och Iterprojektet samt effekterna av ett tillbakadragande på tillgångar och 
skulder. Dessutom förväntar sig parlamentet att Förenade kungariket iakttar högsta 
möjliga normer för kärnsäkerhet, nukleärt fysiskt skydd och strålskydd.

10. Europaparlamentet anser att det skulle ligga i båda parternas intresse att ingå ett avtal 
om energisamarbete som ligger i linje med övergripande avtalet om de framtida 
förbindelserna och grundas på en stabil styrning och lika villkor.

11. Europaparlamentet menar att Förenade kungariket kan fortsätta att vara en verklig 
industriell partner inom strategiskt viktiga sektorer, och förväntar sig att avtalet kommer 
att innehålla bestämmelser om särskilt stöd till små och medelstora företag, så att de kan 
dra full nytta av det framtida partnerskapet. Vidare framhåller parlamentet behovet av 
stabila, tillförlitliga och hållbara värdekedjor, i synnerhet – men inte uteslutande – för 
läkemedel, Parlamentet betonar dock vikten av att upprätthålla lika villkor och bevara 
EU:s strategiska oberoende, särskilt i fråga om nyckelbranscher.

12. Europaparlamentet anser att Förenade kungariket kan fortsätta att vara en viktig partner 
inom EU:s rymdpolitik och understryker att förhandlingarna måste behandla Förenade 
kungarikets framtida tillträde till EU:s rymdprogram, samtidigt som unionens intressen 
tillvaratas och den tillämpliga rättsliga ramen för tredjeländers deltagande i EU:s 
rymdprogram respekteras.

13. Europaparlamentet betonar att säkerhets- och försvarssamarbete gynnar EU och 
Förenade kungariket och att detta samarbete, om det ska fortgå inom ramen för 
Europeiska försvarsfonden eller eventuella framtida initiativ, måste grundas på 
principerna för det övergripande avtalet om de framtida förbindelserna.

14. Europaparlamentet förväntar sig att Förenade kungariket kan behålla det etablerade 
samarbetet och informationsutbytet mellan nationella myndigheter på området it-
säkerhet. Parlamentet uppmanar Förenade kungariket att aktivt bidra till unionens 
insatser för att öka cyberresiliensen i Europa.

15. Europaparlamentet förväntar sig att man i avtalet överväger möjligheten att Förenade 
kungariket deltar i programmet för ett digitalt Europa och att EU och Förenade 
kungariket kan inleda ett avancerat samarbete kring artificiell intelligens. Parlamentet 
finner det dessutom gynnsamt för båda parterna att eftersträva en anpassning av 
Förenade kungarikets regelverk till unionens framtida gemensamma dataområde och 
framtida regleringsåtgärder på AI-området.

16. Europaparlamentet anser att det ligger i EU-medborgarnas intresse att Förenade 
kungariket fortsätter att tillämpa förordningen om roaming och att detta även skulle 
underlätta gränsöverskridande rörlighet för personer på ön Irland. I avsaknad av en 
överenskommelse i denna fråga skulle parlamentet dock vilja uppmana operatörerna att 
tillämpa likvärdiga villkor för sina kunder från såväl EU som Förenade kungariket.


