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Assunto: Parecer sobre a decisão relativa à celebração, em nome da União Europeia, do 
Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte, por outro, e do Acordo entre a União Europeia e o Reino Unido 
da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte sobre os Procedimentos de Segurança para 
o Intercâmbio e a Proteção de Informações Classificadas (2020/0382(NLE))

Ex.mos Senhores Presidentes,

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia foi 
incumbida de submeter um parecer à apreciação das comissões a que V. Ex.as presidem.

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia examinou o assunto na sua reunião do 
dia 14 de janeiro de 2021. Na sequência de um procedimento escrito com a participação dos 
seus coordenadores, concluído em 29 de janeiro de 2021, a comissão decidiu instar a 
Comissão dos Assuntos Externos e a Comissão do Comércio Internacional a incorporarem na 
recomendação de aprovação o parecer constante da presente carta.

Queiram Vossas Excelências, Senhores Presidentes, aceitar a expressão da minha mais 
elevada consideração.

Cristian-Silviu Buşoi
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A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Externos e a Comissão do Comércio Internacional, competentes quanto à matéria de fundo, a 
incorporarem na recomendação de aprovação o seguinte parecer:

1. Congratula-se com o facto de ainda ter sido possível alcançar um acordo sobre as 
futuras relações entre a UE e o Reino Unido antes do termo do período de transição; 
lamenta profundamente, no entanto, que o período consagrado ao controlo parlamentar 
seja extremamente curto, dado o acordo ter sido alcançado tarde, e que a sua aplicação 
provisória tenha sido limitada, expirando no final de fevereiro de 2021;

2. Apoia, de um modo geral, os acordos alcançados e sublinha a necessidade de 
permanecer vigilante quanto ao pleno respeito das cláusulas de não regressão; salienta, 
porém, que muitos pormenores estão ainda por definir no âmbito do Conselho de 
Parceria e das suas comissões especializadas; insta a Comissão a assegurar que o 
Parlamento e as suas comissões especializadas sejam adequadamente informados e 
participem, desde uma fase precoce, nos trabalhos do Conselho de Parceria e das suas 
comissões; solicita, além disso, uma estrutura permanente para assegurar a participação 
do Parlamento nas revisões periódicas do Acordo de Comércio e Cooperação;

3 Manifesta preocupação com o papel autónomo que o Conselho de Parceria terá não só 
na revisão, mas também na alteração do Acordo no que diz respeito à futura 
participação em programas da UE, nomeadamente o Horizonte Europa e outros 
programas do âmbito de competências da Comissão ITRE; apela, por conseguinte, à 
celebração de um acordo interinstitucional entre o Parlamento e a Comissão, a fim de 
garantir que as decisões tomadas no Conselho de Parceria no que diz respeito à futura 
participação em programas da União apenas sejam adotadas após obterem o apoio do 
Parlamento;

Investigação

4. Congratula-se com a continuação da cooperação europeia com o Reino Unido nos 
domínios da ciência, investigação e inovação; sublinha a importância de apoiar a 
mobilidade dos investigadores para garantir a livre circulação dos conhecimentos 
científicos e das tecnologias; lamenta, contudo, a participação seletiva do Reino Unido 
neste domínio; entende que o programa Erasmus+ é uma parte indispensável do sistema 
educativo europeu, uma vez que forma investigadores de nível excelente e proporciona 
oportunidades únicas aos investigadores; observa que os benefícios do programa 
Horizonte Europa não podem concretizar-se sem uma educação de excelência; 
considera, por conseguinte, que a participação do Reino Unido no Horizonte Europa 
deve andar a par da participação no programa Erasmus+, e que devem ser envidados 
esforços adicionais para convencer o Reino Unido a aderir também ao Erasmus+; está 
convicto de que a participação do Reino Unido em ambos os programas beneficiará 
ambas as partes e contribuirá ainda mais para o êxito da Europa no domínio da ciência e 
da tecnologia; 

5. Congratula-se com a associação do Reino Unido ao programa Horizonte Europa; realça 
que se trata de uma associação histórica, uma vez que uma associação nunca teve 
implicações orçamentais tão importantes para a União; recorda que as condições 
pertinentes para a participação de países terceiros previstas nos programas 
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correspondentes constituem a base para as negociações sobre a participação no 
programa; destaca que, no passado, foram celebrados acordos de associação com países 
terceiros, nos termos do artigo 218.º, n.º 6, do TFUE, na sequência de um processo de 
aprovação; solicita, por conseguinte, um pleno controlo parlamentar, nomeadamente a 
aprovação pelo Parlamento antes da adoção do Protocolo I (Programas e atividades em 
que o Reino Unido participa);

6. Insta o Reino Unido e a Comissão a prosseguirem o diálogo com vista a definir um 
quadro eficaz para o reconhecimento mútuo das qualificações académicas e 
profissionais;

Espaço

7. Acolhe favoravelmente a participação do Reino Unido na componente Copernicus do 
Programa Espacial da UE e o facto de os utilizadores do Reino Unido poderem 
continuar a aceder aos serviços UE de vigilância e rastreio de objetos no espaço; 
considera que a UE e o Reino Unido devem cooperar estreitamente no domínio 
espacial; observa, a este respeito, que o Reino Unido poderia participar noutras 
componentes do Programa Espacial, com base em acordos semelhantes com países 
terceiros sujeitos a negociações para cada programa ou componente, e num equilíbrio 
adequado entre obrigações e direitos, respeitando simultaneamente a autonomia 
estratégica da UE no setor espacial;

Indústria e PME

8. Apoia as disposições relativas a condições de concorrência equitativas para uma 
concorrência aberta e leal e um desenvolvimento sustentável, que visam criar condições 
equitativas para as indústrias europeias; saúda as disposições especiais aplicáveis às 
pequenas e médias empresas (PME), que visam reforçar a sua capacidade para tirar 
pleno partido das disposições comerciais do Acordo, como a criação de pontos de 
contacto específicos para as PME; exorta a Comissão a permanecer vigilante quanto à 
proteção das cadeias de abastecimento da indústria europeia contra os efeitos diretos e 
indiretos do Brexit; solicita, em particular, que, durante este processo de transição, se 
preste assistência às PME integradas nas cadeias de valor das grandes empresas;

9. Frisa a importância de evitar a incerteza regulamentar, os encargos administrativos e a 
complexidade processual, sobretudo no que diz respeito à resolução de litígios, ao 
aumento dos requisitos de certificação e dos ensaios para cumprir as normas da UE e do 
Reino Unido, o que aumentará a complexidade e os custos; insta, por conseguinte, o 
Conselho de Parceria a acompanhar de perto os riscos de dumping, bem como os 
encargos administrativos para as empresas e as comunidades de energia e de 
investigação, e a assegurar que as formalidades na exportação de bens ou na prestação 
de serviços sejam minimizadas tanto quanto possível; manifesta, não obstante, a sua 
preocupação com as dificuldades que as PME terão para cumprir rapidamente as novas 
regras, e entende serem necessários mais esforços para apoiar as PME a este respeito;

10. Congratula-se, em particular, com as garantias em matéria de proteção do ambiente, 
para além das disposições de não regressão aplicáveis ao ambiente, ao clima e à 
proteção do trabalho; sublinha que estas medidas devem ser monitorizadas e 
respeitadas, a fim de assegurar condições de concorrência equitativas entre as partes no 
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futuro, e de impedir que as empresas deslocalizem as suas atividades para o território 
com custos de produção mais baixos devido à flexibilização das regras ambientais ou 
das normas sociais, reduzindo assim a competitividade de uma das partes;

Tecnologias da informação e da comunicação (TIC)

11. Apoia o acordo alcançado sobre a oferta de redes e serviços de telecomunicações, que 
salvaguarda em grande medida o acervo existente; lamenta, no entanto, que não tenha 
sido possível chegar a acordo sobre a transposição do Regulamento Itinerância; insta, 
por conseguinte, os operadores de serviços móveis a continuarem a aplicar o princípio 
da «itinerância como em casa», tanto na UE como no Reino Unido;

12. Sublinha a importância da livre circulação de dados, tanto para os cidadãos como para 
as empresas; acolhe, por conseguinte, com agrado as disposições que garantem fluxos 
transfronteiriços de dados para facilitar o comércio na economia digital, assegurando 
simultaneamente a correta aplicação do acervo da UE; salienta a necessidade de uma 
cooperação intensa para assegurar a interoperabilidade dos dados; destaca a necessidade 
de estruturar um diálogo regular sobre os desafios e as oportunidades da inteligência 
artificial; apela a um acompanhamento regular destas disposições devido à rápida 
evolução do ambiente tecnológico e regulamentar, e insta o Conselho de Parceria a 
assegurar o alinhamento constante do Reino Unido com o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD);

13. Congratula-se com as disposições em matéria de cibersegurança, que preveem um 
diálogo regular entre a UE e o Reino Unido, a continuação do intercâmbio de 
informações entre as equipas de resposta a emergências informáticas (CERT), a 
participação do Reino Unido em atividades específicas do Grupo de Cooperação para as 
Redes e os Sistemas de Informação e a cooperação do Reino Unido com a Agência da 
União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), e assinala a necessidade de uma maior 
cooperação neste domínio;

Energia

14. Observa que o capítulo relativo à energia caduca em 30 de junho de 2026, a menos que 
a UE e o Reino Unido acordem em prorrogar o acordo numa base anual; sublinha a 
necessidade de prosseguir, para além dessa data, a cooperação em todas as questões 
relacionadas com a energia, tendo em conta a interligação de ambos os mercados de 
energia e o facto de a Irlanda do Norte permanecer no mercado interno da energia da 
UE; solicita que o Parlamento Europeu desempenhe um papel forte na decisão sobre 
esta prorrogação;

15. Solicita que os projetos de interesse comum (PIC) e as orientações para as 
infraestruturas energéticas transeuropeias (orientações RTE-E) tenham em conta os 
desafios específicos que a Irlanda enfrenta;

16. Convida o Reino Unido a celebrar acordos de cooperação com a Rede Europeia dos 
Operadores das Redes de Transporte de Eletricidade e de Gás (REORT-E e REORT-G) 
e com a Agência da União Europeia de Cooperação dos Reguladores da Energia 
(ACER); insta a Comissão a aplicar uma prática de cooperação energética, 
nomeadamente com o objetivo de evitar um aumento dos preços finais da energia;
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17. Saúda a integração no Acordo de alguns princípios da configuração do mercado da 
eletricidade da UE; sublinha que a inclusão de todos os princípios fundamentais seria 
mutuamente benéfica para a futura cooperação; solicita, além disso, a continuação dos 
projetos em curso no domínio da energia;

18. Incentiva os esforços para a ligação, a seu ver essencial, entre o Sistema de Comércio de 
Licenças de Emissão da UE e o futuro regime nacional do Reino Unido, a fim de 
trabalhar conjuntamente na redução das emissões de gases com efeito de estufa e 
respeitar o Acordo de Paris;

19. Apela à conclusão de um memorando de entendimento, baseado no quadro de 
cooperação energética entre os países dos mares setentrionais, que inclua, pelo menos, 
projetos conjuntos, o ordenamento do espaço marítimo, a integração da energia 
marítima nos mercados de energia, designadamente as melhores práticas de cada parte 
em matéria de planeamento das redes no mar e em terra, o quadro de apoio e o 
financiamento, com o devido controlo por ambas as partes;

20. Toma nota do Acordo UE-Reino Unido em matéria de cooperação no domínio das 
utilizações seguras e pacíficas da energia nuclear e lamenta que este não faça parte do 
processo de aprovação, uma vez que o Tratado Euratom não prevê a intervenção do 
Parlamento Europeu; encoraja a rápida adoção do Protocolo I (Programas e atividades 
em que o Reino Unido participa), que permite a participação do Reino Unido nas 
atividades ITER enquanto país terceiro associado à Empresa Comum Energia de Fusão;

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Externos e a Comissão do Comércio Internacional, competentes quanto à matéria de fundo, a 
recomendarem ao Parlamento que dê a sua aprovação ao Acordo de Comércio e Cooperação 
entre a UE e o Reino Unido.


