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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της 
συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου 
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και 
την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών (2020/0382(NLE))

Αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στις επιτροπές σας.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της 
στις 14 Ιανουαρίου 2021. Έπειτα από γραπτή διαδικασία στην οποία συμμετείχαν οι 
συντονιστές της και η οποία ολοκληρώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε να καλέσει 
την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδιες επί της ουσίας, να επισυνάψουν στη σύσταση έγκρισης την ακόλουθη γνωμοδότηση:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Cristian-Silviu Buşoi
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Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να επισυνάψουν στη 
σύσταση έγκρισης την ακόλουθη γνωμοδότηση:

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για τις μελλοντικές 
σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ακόμη και πριν από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου· αποδοκιμάζει, ωστόσο, έντονα το γεγονός ότι ο χρόνος για 
κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι εξαιρετικά σύντομος, δεδομένης της καθυστέρησης που 
σημειώθηκε στη σύναψη της συμφωνίας, και ότι η προσωρινή εφαρμογή της είναι 
περιορισμένη και λήγει στα τέλη Φεβρουαρίου του 2021·

2. υποστηρίζει, εν γένει, τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και υπογραμμίζει την ανάγκη για 
επαγρύπνηση όσον αφορά την πλήρη τήρηση των ρητρών μη υποβάθμισης· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι το συμβούλιο εταιρικής σχέσης και οι ειδικές επιτροπές του πρέπει να 
διευκρινίσουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
Κοινοβούλιο και οι ειδικές επιτροπές του ενημερώνονται επαρκώς και συμμετέχουν από 
πρώιμο στάδιο στις εργασίες του συμβουλίου εταιρικής σχέσης και των επιτροπών του· 
ζητεί επιπλέον να θεσπιστεί μια μόνιμη δομή που θα διασφαλίζει τη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις τακτικές επανεξετάσεις της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας·

3. εκφράζει προβληματισμό για τον αυτόνομο ρόλο που θα έχει το συμβούλιο εταιρικής 
σχέσης όχι μόνο στην επανεξέταση αλλά και στην τροποποίηση της συμφωνίας όσον 
αφορά τη μελλοντική συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της ITRE· ζητεί, ως εκ τούτου, να συναφθεί διοργανική συμφωνία μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, στο πλαίσιο του 
συμβουλίου εταιρικής σχέσης, οι αποφάσεις όσον αφορά τη μελλοντική συμμετοχή σε 
προγράμματα της Ένωσης λαμβάνονται μόνο αφού εξασφαλιστεί η υποστήριξη του 
Κοινοβουλίου·

Έρευνα

4. χαιρετίζει τη συνέχιση της ευρωπαϊκής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο στους 
τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να στηριχθεί η κινητικότητα των ερευνητών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα· αποδοκιμάζει, 
ωστόσο, την επιλεκτική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα αυτό· θεωρεί 
ότι το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού 
συστήματος της Ευρώπης, το οποίο εκπαιδεύει άριστους ερευνητές και προσφέρει στους 
ερευνητές μοναδικές ευκαιρίες· σημειώνει ότι, χωρίς άριστη εκπαίδευση, το πρόγραμμα 
«Ορίζων Ευρώπη» δεν μπορεί να αποφέρει οφέλη· πιστεύει, επομένως, ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα πρέπει να συμμετέχει τόσο στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» όσο και στο 
πρόγραμμα Erasmus+, και ότι θα πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για να 
πεισθεί το Ηνωμένο Βασίλειο να προσχωρήσει επίσης στο πρόγραμμα Erasmus+· 
πιστεύει ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε αμφότερα τα προγράμματα θα 
είναι αμοιβαία επωφελής και θα συμβάλει στην επιτυχία της Ευρώπης στην επιστήμη και 
την τεχνολογία· 

5. χαιρετίζει τη σύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· 
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επισημαίνει ότι πρόκειται για ιστορική σύνδεση, καθώς ουδέποτε στο παρελθόν είχε μια 
σύνδεση τόσο σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Ένωση· υπενθυμίζει ότι οι 
σχετικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα αντίστοιχα προγράμματα 
αποτέλεσαν τη βάση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε 
προγράμματα· επισημαίνει ότι στο παρελθόν έχουν συναφθεί συμφωνίες σύνδεσης με 
τρίτες χώρες δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ έπειτα από διαδικασία 
έγκρισης· ζητεί, επομένως, πριν από την έγκριση του πρωτοκόλλου Ι (Προγράμματα και 
δραστηριότητες στα/στις οποία/-ες συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο), να ασκηθεί 
πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και να εξασφαλιστεί η έγκριση του Κοινοβουλίου·

6. παροτρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τον διάλογο, 
προκειμένου να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση 
των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων·

Διάστημα

7. επικροτεί τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη συνιστώσα Copernicus του 
διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, καθώς και το γεγονός ότι οι χρήστες του Ηνωμένου 
Βασιλείου μπορούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ΕΕ για την 
επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος· πιστεύει ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα πρέπει να συνεργαστούν στενά στον τομέα του διαστήματος, σημειώνει δε, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να συμμετάσχει σε άλλες 
συνιστώσες του διαστημικού προγράμματος, βάσει παρόμοιων συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες μετά από διαπραγματεύσεις για κάθε πρόγραμμα ή συνιστώσα, 
και λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων, με παράλληλο σεβασμό της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον 
διαστημικό τομέα·

Βιομηχανία και ΜΜΕ

8. υποστηρίζει τις διατάξεις σχετικά με ισότιμους όρους ανταγωνισμού για ανοικτό και 
θεμιτό ανταγωνισμό και βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες επιδιώκουν να διασφαλίσουν 
δίκαιες συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· επικροτεί τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες επιδιώκουν να 
ενισχύσουν την ικανότητα των εν λόγω επιχειρήσεων να επωφελούνται πλήρως από τις 
εμπορικές διατάξεις της συμφωνίας, όπως για παράδειγμα σχετικά με τη δημιουργία 
ειδικών σημείων επαφής για τις ΜΜΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να 
επαγρυπνεί προκειμένου να προστατεύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας από τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του Brexit· ζητεί ειδικότερα, κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας μετάβασης, να παρασχεθεί βοήθεια στις ΜΜΕ που είναι 
ενσωματωμένες στις αξιακές αλυσίδες μεγάλων εταιρειών·

9. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθούν η κανονιστική αβεβαιότητα, οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις και η διαδικαστική πολυπλοκότητα, ιδίως όσον αφορά την επίλυση 
διαφορών, οι αυξημένες απαιτήσεις πιστοποίησης και οι έλεγχοι για την τήρηση των 
προτύπων τόσο της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου, παράγοντες που αυξάνουν την 
πολυπλοκότητα και το κόστος· καλεί, επομένως, το συμβούλιο εταιρικής σχέσης να 
παρακολουθεί στενά τους κινδύνους του ντάμπινγκ, καθώς και τον διοικητικό φόρτο για 
τις επιχειρήσεις και τις ενεργειακές και ερευνητικές κοινότητες, και να διασφαλίσει ότι οι 
διατυπώσεις κατά την εξαγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών είναι όσο το δυνατόν 
λιγότερες· ανησυχεί, ωστόσο, ότι οι ΜΜΕ θα δυσκολευτούν να συμμορφωθούν γρήγορα 
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με τους νέους κανόνες, και πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ στο πλαίσιο αυτό·

10. χαιρετίζει ιδίως τη θέσπιση εγγυήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, πέραν των 
διατάξεων περί µη υποβάθµισης που ισχύουν για το περιβάλλον, το κλίμα και την 
προστασία της εργασίας· τονίζει ότι αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
τηρούνται, προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
μερών στο μέλλον και να αποτραπεί η μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων σε εδάφη με χαμηλότερο κόστος παραγωγής λόγω πιο ευέλικτων 
περιβαλλοντικών ή κοινωνικών προτύπων, κάτι που θα υπονόμευε την 
ανταγωνιστικότητα του έτερου μέρους·

ΤΠΕ

11. υποστηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων και υπηρεσιών, η οποία διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό το υφιστάμενο 
κεκτημένο· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με τη μεταφορά του κανονισμού για την περιαγωγή· καλεί, επομένως, 
τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την αρχή 
της «περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού» τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο·

12. υπογραμμίζει ότι η ελεύθερη ροή δεδομένων έχει εξέχουσα σημασία τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις· επικροτεί, επομένως, τη θέσπιση διατάξεων που 
διασφαλίζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων για τη διευκόλυνση του εμπορίου στην 
ψηφιακή οικονομία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της 
ΕΕ· τονίζει ότι, για να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δεδομένων, απαιτείται 
εντατική συνεργασία· τονίζει την ανάγκη να οργανωθεί ένας τακτικός διάλογος σχετικά 
με τις προκλήσεις που θέτει και τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη· ζητεί 
οι εν λόγω διατάξεις να παρακολουθούνται τακτικά λόγω του ταχέως μεταβαλλόμενου 
τεχνολογικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, και καλεί το συμβούλιο εταιρικής σχέσης 
να διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία του 
με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)·

13. χαιρετίζει τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι οποίες 
προβλέπουν τη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου 
σε ειδικές δραστηριότητες της ομάδας συνεργασίας για τα συστήματα δικτύου και 
πληροφοριών (NIS), καθώς και τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με τον 
Οργανισμό της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), επισημαίνει δε την ανάγκη να 
ενισχυθεί η συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα·

Ενέργεια

14. σημειώνει ότι το κεφάλαιο για την ενέργεια παύει να ισχύει στις 30 Ιουνίου 2026, εκτός 
εάν τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήσουν να παρατείνουν το 
καθεστώς σε ετήσια βάση· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία σε όλα τα θέματα ενέργειας 
θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά την ημερομηνία αυτή, δεδομένης της διασύνδεσης των 
δύο αγορών ενέργειας και του γεγονότος ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει στην 
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εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη λήψη απόφασης σχετικά με την εν λόγω παράταση·

15. ζητεί τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Ε) να λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ιρλανδία·

16. καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επιδιώξει ρυθμίσεις συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αερίου 
(ΕΔΔΣΜ-ηλ και ΕΔΔΣΜ αερίου) και με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACER)· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
μια πρακτική συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, μεταξύ άλλων με στόχο να 
αποφευχθεί η αύξηση των τιμών τελικής ενέργειας·

17. χαιρετίζει την ενσωμάτωση στη συμφωνία ορισμένων αρχών που διέπουν τον σχεδιασμό 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη όλων των 
βασικών αρχών θα ήταν αμοιβαία επωφελής για τη μελλοντική συνεργασία· ζητεί 
επιπλέον να συνεχιστούν τα εν εξελίξει έργα στον τομέα της ενέργειας·

18. ενθαρρύνει τις προσπάθειες και θεωρεί απαραίτητο να συνδεθεί το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ με το μελλοντικό εγχώριο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, 
προκειμένου να καταβληθούν από κοινού προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και να τηρηθεί η συμφωνία του Παρισιού·

19. ζητεί να συναφθεί μνημόνιο συμφωνίας, με βάση το πλαίσιο της Ενεργειακής 
Συνεργασίας των Βορείων Θαλασσών (ΕΣΒΘ), το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον κοινά 
έργα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ενσωμάτωση της υπεράκτιας ενέργειας 
στις αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών στον σχεδιασμό 
των υπεράκτιων και χερσαίων δικτύων κάθε μέρους, τα πλαίσια στήριξης και τη 
χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση κατάλληλης παρακολούθησης από αμφότερα τα 
μέρη·

20. σημειώνει τη συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη συνεργασία για τις 
ασφαλείς και ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, και αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι δεν συμμετέχει στη διαδικασίας έγκρισης, δεδομένου ότι η Συνθήκη Ευρατόμ δεν 
προβλέπει ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· εισηγείται να εγκριθεί το συντομότερο 
το πρωτόκολλο I [Προγράμματα και δραστηριότητες στα/στις οποία/-ες συμμετέχει το 
Ηνωμένο Βασίλειο], προκειμένου να μπορέσει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει, ως 
συνδεδεμένη τρίτη χώρα, στις δραστηριότητες ITER που διεξάγονται από την επιχείρηση 
«Σύντηξη για ενέργεια»·

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συστήσουν στο 
Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.


