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Om: Udtalelse om afgørelsen om indgåelse på Unionens vegne af handels- og 
samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien 
og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og 
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer 
for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (2020/0382(NLE))

Kære formænd.

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Industri, Forskning og Energi fået 
til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg.

Udvalget om Industri, Forskning og Energi behandlede spørgsmålet på mødet den 14. januar 
2021. Efter en skriftlig procedure mellem dets koordinatorer, som blev afsluttet den 29. januar 
2021, besluttede udvalget at opfordre Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel, 
som er korresponderende udvalg, til at knytte følgende udtalelse til henstillingen om 
godkendelse.

Med venlig hilsen

Cristian-Silviu Buşoi
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Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget og Udvalget om 
International Handel, som er korresponderende udvalg, til at knytte følgende udtalelse til 
henstillingen om godkendelse:

1. glæder sig over, at der stadig kunne findes en aftale om de fremtidige forbindelser 
mellem EU og Det Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb; beklager 
imidlertid dybt, at der er ekstremt kort tid til parlamentarisk kontrol, eftersom aftalen 
kom sent, og at dens midlertidige anvendelse er blevet begrænset og udløber ved 
udgangen af februar 2021;

2. støtter generelt de aftaler, der er indgået, og understreger behovet for fortsat at være 
årvågen med hensyn til fuld overholdelse af klausulerne om ikkeforringelse; påpeger 
imidlertid, at der stadig er mange detaljer, der skal ordnes i Partnerskabsrådet og dets 
specialudvalg; opfordrer Kommissionen til at sikre, at Parlamentet og dets fagudvalg 
holdes tilstrækkeligt informerede og inddrages i arbejdet i Partnerskabsrådet og dets 
udvalg på et tidligt tidspunkt; opfordrer endvidere til, at der oprettes en permanent 
struktur for at sikre, at Parlamentet inddrages i de regelmæssige revisioner af handels- 
og samarbejdsaftalen;

3. udtrykker bekymring over den selvstændige rolle, som Partnerskabsrådet ikke alene vil 
have i forbindelse med revision, men også i forbindelse med ændring af aftalen med 
hensyn til fremtidig deltagelse i EU-programmer, herunder Horisont Europa og andre 
programmer inden for ITRE's ansvarsområde; opfordrer derfor til, at der indgås en 
interinstitutionel aftale mellem Parlamentet og Kommissionen for at sikre, at alle 
beslutninger, der vedtages i Partnerskabsrådet med hensyn til fremtidig deltagelse i EU-
programmer, først træffes, efter at der er opnået støtte fra Parlamentet;

Forskning

4. glæder sig over fortsættelsen af det europæiske samarbejde med Det Forenede 
Kongerige inden for videnskab, forskning og innovation; understreger betydningen af at 
støtte forskernes mobilitet for at sikre fri bevægelighed for videnskabelig og teknologisk 
viden; beklager imidlertid Det Forenede Kongeriges selektive deltagelse på dette 
område; mener, at Erasmus+-programmet er en uundværlig del af Europas 
uddannelsessystem, som uddanner topforskere og tilbyder enestående muligheder for 
forskere; bemærker, at fordelene ved Horisont Europa ikke kan eksistere uden 
uddannelse i topkvalitet; mener derfor, at Det Forenede Kongeriges deltagelse i 
Horisont Europa bør gå hånd i hånd med deltagelse i Erasmus+, og at der bør gøres en 
ekstra indsats for at overbevise Det Forenede Kongerige om også at tilslutte sig 
Erasmus+; mener, at Det Forenede Kongeriges deltagelse i begge programmer vil være 
til gavn for begge parter og yderligere bidrage til Europas succes inden for videnskab og 
teknologi; 

5. glæder sig over Det Forenede Kongeriges associering i Horisont Europa; fremhæver, at 
der er tale om en historisk associering, da en associering aldrig tidligere har haft så store 
budgetmæssige konsekvenser for Unionen; minder om, at de relevante betingelser for 
tredjelandes deltagelse, der er fastsat i de respektive programmer, udgør grundlaget for 
forhandlingerne om programdeltagelse; fremhæver, at associeringsaftaler med 
tredjelande tidligere er blevet indgået i henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF efter en 
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godkendelsesprocedure; kræver derfor fuld parlamentarisk kontrol inklusive 
Parlamentets godkendelse inden vedtagelsen af protokol I (Programmer og aktiviteter, 
som Det Forenede Kongerige deltager i);

6. opfordrer indtrængende Det Forenede Kongerige og Kommissionen til at fortsætte 
dialogen med henblik på at etablere en effektiv ramme for gensidig anerkendelse af 
akademiske og faglige kvalifikationer;

Rummet

7. glæder sig over Det Forenede Kongeriges deltagelse i Copernicuskomponenten i EU's 
rumprogram og den omstændighed, at britiske brugere fortsat kan få adgang til EU's 
rumovervågnings- og sporingstjenester; mener, at EU og Det Forenede Kongerige bør 
arbejde tæt sammen om rummet, og bemærker i denne forbindelse, at Det Forenede 
Kongerige kan deltage i andre komponenter i rumprogrammet på grundlag af lignende 
tredjelandsaftaler, der er genstand for forhandlinger for hvert program eller hver 
komponent, og baseret på en passende balance mellem forpligtelser og rettigheder, 
samtidig med at EU's strategiske autonomi i rumsektoren respekteres;

Industri og SMV'er

8. støtter bestemmelserne om lige vilkår for åben og fair konkurrence og bæredygtig 
udvikling, som har til formål at skabe rimelige vilkår for europæiske industrier; glæder 
sig over de særlige bestemmelser for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som 
har til formål at gøre dem bedre i stand til drage fuld fordel af aftalens 
handelsbestemmelser, f.eks. oprettelsen af særlige SMV-kontaktpunkter; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til fortsat at være årvågen omkring at beskytte den 
europæiske industris forsyningskæder mod de direkte og indirekte virkninger af brexit; 
opfordrer navnlig til, at der under denne overgangsproces ydes bistand til SMV'er, der 
er integreret i store virksomheders værdikæder;

9. understreger betydningen af at undgå lovgivningsmæssig usikkerhed, administrative 
byrder og indviklede procedurer, navnlig med hensyn til tvistbilæggelse, øgede 
certificeringskrav og testning med henblik på at opfylde både EU's og Det Forenede 
Kongeriges standarder, som vil øge kompleksiteten og omkostningerne; opfordrer 
derfor Partnerskabsrådet til nøje at overvåge risiciene for dumping og den 
administrative byrde for virksomheder og energi- og forskningsverdenen og til at sikre, 
at formaliteterne er så få som muligt i forbindelse med eksport af varer eller levering af 
tjenesteydelser; er ikke desto mindre bekymret for, at SMV'er vil have svært ved at 
overholde de nye regler hurtigt, og mener, at der skal gøres mere for at støtte SMV'er i 
denne henseende;

10. glæder sig navnlig over garantierne angående miljøbeskyttelse ud over de bestemmelser 
om ikkeforringelse, der gælder for miljø-, klima- og arbejdstagerbeskyttelse; 
understreger, at disse bør overvåges og opretholdes for at sikre lige vilkår mellem 
parterne i fremtiden og for at forhindre, at virksomheder flytter deres aktiviteter til det 
område, hvor produktionsomkostningerne er lavere som følge af mindre strenge 
miljøregler eller sociale standarder, hvorved den ene parts konkurrenceevne forringes;

IKT
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11. støtter den aftale, der er indgået om levering af telekommunikationsnet og -tjenester, 
som i vid udstrækning beskytter den gældende EU-ret; beklager imidlertid, at der ikke 
kunne opnås enighed om gennemførelse af roamingforordningen; opfordrer derfor 
mobiltjenesteudbyderne til fortsat at anvende princippet om roaming til hjemmetakst i 
både EU og Det Forenede Kongerige;

12. understreger betydningen af frie datastrømme for både borgere og virksomheder; glæder 
sig derfor over de bestemmelser, der sikrer grænseoverskridende datastrømme for at 
lette handelen i den digitale økonomi, samtidig med at der sikres en korrekt anvendelse 
af gældende EU-ret; fremhæver behovet for et intenst samarbejde for at sikre 
datainteroperabilitet; understreger behovet for at strukturere en regelmæssig dialog om 
de udfordringer og muligheder, som kunstig intelligens giver; opfordrer til regelmæssig 
overvågning af disse bestemmelser som følge af de hastigt skiftende teknologiske og 
lovgivningsmæssige rammer og opfordrer Partnerskabsrådet til at sikre Det Forenede 
Kongeriges fortsatte tilpasning til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR);

13. glæder sig over bestemmelserne om cybersikkerhed, som giver mulighed for en 
regelmæssig dialog mellem EU og Det Forenede Kongerige, fortsat udveksling af 
oplysninger mellem IT-beredskabsenheder (CERT'er), Det Forenede Kongeriges 
deltagelse i specifikke aktiviteter i samarbejdsgruppen for net- og informationssystemer 
og Det Forenede Kongeriges samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for 
Cybersikkerhed (ENISA), og noterer sig behovet for mere samarbejde på dette område;

Energi

14. bemærker, at energikapitlet udløber den 30. juni 2026, medmindre både EU og Det 
Forenede Kongerige går med til at forlænge ordningen på årsbasis; understreger behovet 
for at fortsætte samarbejdet om alle energispørgsmål efter denne dato i betragtning af 
sammenkoblingen af de to energimarkeder og det forhold, at Nordirland forbliver i EU's 
indre energimarked; kræver en stærk rolle til Europa-Parlamentet, når der skal træffes 
afgørelse om denne forlængelse;

15. opfordrer til, at der i projekter af fælles interesse og retningslinjerne for den 
transeuropæiske energiinfrastruktur (TEN-E-retningslinjerne) tages hensyn til de 
særlige udfordringer, Irland står over for;

16. opfordrer Det Forenede Kongerige til at tilstræbe samarbejdsordninger med det 
europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet og gas (ENTSO-E og 
ENTSO-G) og Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER); opfordrer Kommissionen til at gennemføre en 
praksis for energisamarbejde, bl.a. med henblik på at undgå en stigning i de endelige 
energipriser;

17. glæder sig over, at nogle af principperne i udformningen af EU's elektricitetsmarked er 
blevet integreret i aftalen; understreger, at det ville være til gensidig gavn for det 
fremtidige samarbejde at medtage alle de centrale principper; opfordrer endvidere til, at 
igangværende projekter på energiområdet videreføres;

18. tilskynder til og anser det for afgørende, at der gøres en indsats for at koble EU's 
emissionshandelssystem og Det Forenede Kongeriges fremtidige indenlandske ordning 
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sammen med henblik på i fællesskab at arbejde på at reducere drivhusgasemissionerne 
og overholde Parisaftalen;

19. efterlyser et aftalememorandum baseret på rammerne for energisamarbejdet i Nordsøen, 
der som minimum omfatter fælles projekter, maritim fysisk planlægning, integration af 
offshoreenergi i energimarkederne, herunder bedste praksis i hver parts planlægning af 
offshorenet og net på land, støtterammer og finansiering, med passende kontrol fra 
begge parters side;

20. noterer sig aftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige om samarbejde om sikker og 
fredelig anvendelse af kerneenergi og beklager, at den ikke er en del af 
godkendelsesproceduren, da Euratomtraktaten ikke fastsætter nogen rolle for Europa-
Parlamentet; tilskynder til en hurtig vedtagelse af protokol I [Programmer og aktiviteter, 
som Det Forenede Kongerige deltager i], så Det Forenede Kongerige kan deltage i 
ITER-aktiviteterne som associeret tredjeland til Fusion for Energy;

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer således Udenrigsudvalget og Udvalget 
om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at handels- og 
samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige godkendes.


