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Gerb. Pirmininkai,

vykdant nurodytą procedūrą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui buvo 
pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetams.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. sausio 
14 d. posėdyje. Laikydamasis rašytinės procedūros, kurioje dalyvavo komiteto koordinatoriai, 
2021 m. sausio 29 d. komitetas nusprendė paraginti atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir 
Tarptautinės prekybos komitetą prie rekomendacijos pritarti pridėti šią nuomonę.

Pagarbiai

Cristian-Silviu Buşoi
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Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų 
komitetą ir Tarptautinės prekybos komitetą prie rekomendacijos pritarti pridėti šią nuomonę:

1. palankiai vertina tai, kad susitarimas dėl būsimų ES ir JK santykių vis dar gali būti 
pasiektas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos; tačiau labai apgailestauja dėl to, kad 
parlamentiniam tikrinimui skirta labai mažai laiko, atsižvelgiant į tai, kad susitarimas 
vėlavo ir kad jo laikinas taikymas ribotas ir baigsis 2021 m. vasario mėn. pabaigoje;

2. iš esmės pritaria pasiektiems susitarimams, pabrėžia, kad reikia toliau budriai stebėti, ar 
visapusiškai laikomasi nekintamumo išlygų; vis dėlto pabrėžia, kad Partnerystės tarybai 
ir jos specializuotiems komitetams vis dar reikia išspręsti daug smulkesnių klausimų; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad Parlamentas ir jo specializuotieji komitetai būtų tinkamai 
informuojami ir nuo pat pradžių įtraukiami į Partnerystės tarybos ir jos komitetų darbą; 
taip pat ragina sukurti nuolatinę struktūrą, kuria būtų užtikrintas Parlamento 
dalyvavimas reguliariose Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo peržiūrose;

3 reiškia susirūpinimą dėl savarankiško vaidmens, kurį Partnerystės taryba atliks ne tik 
peržiūrėdama, bet ir iš dalies pakeisdama susitarimą dėl būsimo dalyvavimo ES 
programose, įskaitant programą „Europos horizontas“ ir kitas programas, priklausančias 
ITRE kompetencijai; todėl ragina sudaryti tarpinstitucinį Parlamento ir Komisijos 
susitarimą siekiant užtikrinti, kad visi Partnerystės taryboje priimami sprendimai dėl 
būsimo dalyvavimo Sąjungos programose būtų priimti tik gavus Parlamento pritarimą;

Moksliniai tyrimai

4. palankiai vertina tolesnį Europos bendradarbiavimą su JK mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse; pabrėžia, kad svarbu remti mokslininkų judumą siekiant užtikrinti 
laisvą mokslo žinių ir technologijų judėjimą; tačiau apgailestauja dėl to, kad šios srities 
programose Jungtinė Karalystė dalyvauja pasirinktinai; mano, kad programa 
„Erasmus+“ yra neatsiejama Europos švietimo sistemos dalis, pagal kurią rengiami 
kompetentingiausi mokslininkai tyrėjai ir suteikiama unikalių galimybių mokslininkams 
tyrėjams; pažymi, kad programa „Europos horizontas“ naudinga tik užtikrinus aukštos 
kokybės švietimą; todėl mano, kad JK dalyvavimas programoje „Europos horizontas“ 
turėtų būti neatsiejamas nuo dalyvavimo programoje „Erasmus+“ ir kad reikėtų dėti 
daugiau pastangų įtikinti JK taip pat prisijungti prie programos „Erasmus+“; mano, kad 
JK dalyvavimas abiejose programose bus naudingas abiem šalims ir dar labiau prisidės 
prie Europos sėkmės mokslo ir technologijų srityje; 

5. palankiai vertina JK asociacijos sprendimą dalyvauti programoje „Europos horizontas“; 
pabrėžia, kad tai istorinės reikšmės asociacija, nes anksčiau jokia asociacija neturėjo 
tokio svarbaus poveikio Sąjungos biudžetui; primena, kad atitinkamose programose 
nustatytos atitinkamos trečiųjų valstybių dalyvavimo sąlygos ir jos yra derybų dėl 
dalyvavimo programoje pagrindas; pabrėžia, kad asociacijos susitarimai su trečiosiomis 
valstybėmis anksčiau buvo sudaromi po pritarimo procedūros pagal SESV 
218 straipsnio 6 dalį; todėl ragina prieš priimant I protokolą (Programos ir veikla, 
kuriose dalyvauja Jungtinė Karalystė) atlikti visapusišką parlamentinį tikrinimą, 
įskaitant Parlamento pritarimo procedūrą;
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6. primygtinai ragina JK ir Komisiją tęsti dialogą siekiant sukurti veiksmingą akademinių 
ir profesinių kvalifikacijų tarpusavio pripažinimo sistemą;

Kosmosas

7. palankiai vertina Jungtinės Karalystės dalyvavimą ES kosmoso programos komponento 
„Copernicus“ veikloje ir tai, kad JK naudotojai gali toliau naudotis ES teikiamomis 
kosmoso stebėjimo ir sekimo paslaugomis; mano, kad ES ir JK turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti kosmoso srityje; šiuo atžvilgiu pažymi, kad JK galėtų dalyvauti kitų 
Kosmoso programos komponentų veikloje, remiantis panašiais trečiųjų valstybių 
susitarimais, derantis dėl dalyvavimo kiekvienoje programoje ar komponento veikloje ir 
užtikrinant tinkamą įsipareigojimų ir teisių pusiausvyrą, tačiau sykiu gerbiant ES 
strateginę autonomiją kosmoso sektoriuje;

Pramonė ir MVĮ

8. remia nuostatas dėl vienodų atviros ir sąžiningos konkurencijos ir darnaus vystymosi 
sąlygų, kuriomis siekiama sudaryti lygiavertes sąlygas Europos pramonei; palankiai 
vertina specialias mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) skirtas nuostatas, kuriomis 
siekiama didinti jų gebėjimą visapusiškai pasinaudoti susitarimo nuostatomis dėl 
prekybos, pvz., nuostatas, kuriomis įsteigiami specialūs MVĮ kontaktiniai centrai; 
primygtinai ragina Komisiją ir toliau atidžiai saugoti Europos pramonės tiekimo 
grandines nuo tiesioginio ir netiesioginio „Brexit’o“ poveikio; ypač ragina šio perėjimo 
proceso metu padėti MVĮ, integruotoms į didelių įmonių vertės grandines;

9. pabrėžia, kad svarbu vengti reglamentavimo neapibrėžtumo, administracinės naštos ir 
procedūrų sudėtingumo, visų pirma ginčų sprendimo, griežtesnių sertifikavimo 
reikalavimų ir perteklinių bandymų, stengiantis atitikti ES ir JK standartus, nes tai 
padidins sudėtingumą ir sąnaudas; todėl ragina Partnerystės tarybą atidžiai stebėti 
dempingo riziką, taip pat įmonėms ir energetikos bei mokslinių tyrimų bendruomenėms 
tenkančią administracinę naštą ir užtikrinti, kad eksportuojant prekes ar teikiant 
paslaugas būtų kuo mažiau formalumų; vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad MVĮ bus 
sunku greitai prisitaikyti prie naujų taisyklių, ir mano, kad reikia dėti daugiau pastangų 
siekiant remti MVĮ šioje srityje;

10. ypač palankiai vertina aplinkos apsaugos garantijas, viršesnes už nekintamumo 
nuostatas, taikomas aplinkai, klimatui ir darbuotojų apsaugai; pabrėžia, kad turėtų būti 
stebima, ar jų laikomasi ir ar jos taikomos, siekiant ateityje užtikrinti vienodas sąlygas 
šalims ir neleisti įmonėms perkelti savo veiklos į teritoriją, kurioje dėl ne tokių griežtų 
aplinkos apsaugos taisyklių ar socialinių standartų gamybos sąnaudos būtų mažesnės ir 
dėl to nukentėtų vienos šalies konkurencingumas;

IRT

11. palaiko pasiektą susitarimą dėl telekomunikacijų tinklų ir paslaugų teikimo, kuriuo iš 
esmės apsaugoma galiojanti acquis; tačiau apgailestauja dėl to, kad nepavyko susitarti 
dėl Tarptinklinio ryšio reglamento perkėlimo į nacionalinę teisę; todėl ragina ES ir JK 
judriojo ryšio paslaugų teikėjus toliau taikyti tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis 
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principą;

12. pabrėžia laisvo duomenų judėjimo svarbą tiek piliečiams, tiek įmonėms; todėl palankiai 
vertina nuostatas, kuriomis užtikrinamas tarpvalstybinis duomenų judėjimas siekiant 
palengvinti prekybą skaitmeninėje ekonomikoje, sykiu užtikrinant tinkamą ES acquis 
taikymą; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti duomenų sąveikumą būtina aktyviai 
bendradarbiauti; pabrėžia, kad reikia užmegzti nuolatinį dialogą dirbtinio intelekto 
keliamų iššūkių ir galimybių klausimais; ragina reguliariai stebėti šių nuostatų taikymą, 
nes technologinė ir reguliavimo aplinka sparčiai kinta, ir ragina Partnerystės tarybą 
užtikrinti, kad JK toliau derintų savo teisės aktus su Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu (BDAR);

13. palankiai vertina nuostatas dėl kibernetinio saugumo, kuriomis numatomas reguliarus 
ES ir JK dialogas, tolesnis keitimasis informacija tarp kompiuterinių incidentų tyrimo 
tarnybų (CERT), JK dalyvavimas konkrečioje Tinklų ir informacinių sistemų (TIS) 
bendradarbiavimo grupės veikloje ir JK bendradarbiavimas su ES kibernetinio saugumo 
agentūra (ENISA), ir pažymi, kad šioje srityje reikia glaudžiau bendradarbiauti;

Energetika

14. pažymi, kad energetikos skyriaus galiojimo terminas baigiasi 2026 m. birželio 30 d., 
nebent tiek ES, tiek JK susitartų pratęsti susitarimo galiojimą kasmet; pabrėžia, kad 
reikia tęsti bendradarbiavimą visais energetikos klausimais ir po to, atsižvelgiant į 
abiejų energijos rinkų jungtį ir į tai, kad Šiaurės Airija liks ES energijos vidaus rinkoje; 
ragina suteikti Europos Parlamentui svarbų vaidmenį priimant sprendimą dėl šio 
pratęsimo;

15. ragina rengiant bendro intereso projektus ir transeuropinės energetikos infrastruktūros 
gaires (TEN-E gaires) įtraukti konkrečias problemas, su kuriomis susiduria Airija;

16. prašo JK sudaryti bendradarbiavimo susitarimus su Europos elektros energijos 
perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-E) bei Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklu (ENTSO-G) ir Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER); ragina Komisiją įgyvendinti bendradarbiavimo 
energetikos srityje praktiką, be kita ko, siekiant išvengti galutinių elektros energijos 
kainų didėjimo;

17. palankiai vertina kai kurių ES elektros energijos rinkos modelio principų integravimą į 
susitarimą; pabrėžia, kad įtraukti visus pagrindinius principus būtų abipusiai naudinga 
būsimam bendradarbiavimui; be to, ragina tęsti vykdomus energetikos srities projektus;

18. skatina dėti pastangas ir mano, kad būtina susieti ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemą su būsima JK vidaus sistema, kad būtų galima kartu dirbti siekiant 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir laikytis Paryžiaus 
susitarimo;

19. ragina sudaryti susitarimo memorandumą, grindžiamą Šiaurės jūros šalių 
bendradarbiavimo energetikos klausimais (NSEC) sistema, kuris apimtų bent bendrus 
projektus, jūrinių teritorijų planavimą, jūros energijos integravimą į energijos rinkas, 
įskaitant geriausią kiekvienos šalies jūroje ir sausumoje vykdomo tinklo planavimo 
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praktiką, paramos sistemą ir finansavimą, o abi šalys vykdytų tinkamą priežiūrą;

20. atkreipia dėmesį į ES ir JK susitarimą dėl bendradarbiavimo siekiant saugiai ir taikiai 
naudoti branduolinę energiją, apgailestauja dėl to, kad jis neįtrauktas į pritarimo 
procedūrą, nes Euratomo sutartyje nenumatytas Europos Parlamento vaidmuo; ragina 
sparčiai priimti I protokolą (Programos ir veikla, kuriose dalyvauja Jungtinė Karalystė), 
kad JK galėtų dalyvauti ITER veikloje kaip Branduolių sintezės energetikos vystymo 
bendrosios įmonės asocijuotoji trečioji valstybė;

Todėl Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingus Užsienio 
reikalų komitetą ir Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti ES ir 
JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimui.


