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Subiect: Aviz referitor la Decizia privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului 
comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru 
schimbul de informații clasificate și protecția acestora (2020/0382(NLE))

Domnilor președinți,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru industrie, cercetare și energie a 
fost solicitată pentru a transmite un aviz comisiilor dumneavoastră.

Comisia pentru industrie, cercetare și energie a examinat chestiunea în cauză în cursul 
reuniunii sale din 14 ianuarie 2021. În urma unei proceduri scrise la care au participat 
coordonatorii săi și care s-a încheiat la 29 ianuarie 2021, comisia a decis să solicite Comisiei 
pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, 
să anexeze la recomandarea de aprobare următorul aviz.

Cu stimă,
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Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri externe și 
Comisiei pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, să anexeze la 
recomandarea de aprobare următorul aviz:

1. salută faptul că s-a putut ajunge la un acord privind viitoarele relații dintre UE și 
Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție; regretă profund, cu toate 
acestea, că timpul alocat pentru controlul parlamentar este extrem de scurt, dat fiind că 
acordul a fost încheiat cu întârziere și că aplicarea sa provizorie a fost limitată și va 
expira la sfârșitul lunii februarie 2021;

2. sprijină, în ansamblu, acordurile la care s-a ajuns și subliniază necesitatea de a rămâne 
vigilenți în ceea ce privește respectarea deplină a clauzelor de menținere a nivelului de 
protecție; subliniază, cu toate acestea, că multe detalii trebuie încă să fie elaborate în 
cadrul Consiliului de parteneriat și al comitetelor sale specializate; invită Comisia să se 
asigure că Parlamentul și comisiile sale specializate sunt informate și implicate în mod 
adecvat încă din primele etape ale activității Consiliului de parteneriat și comisiilor sale; 
solicită, de asemenea, crearea unei structuri permanente care să asigure implicarea 
Parlamentului în revizuirile periodice ale Acordului comercial și de cooperare;

3 își exprimă îngrijorarea cu privire la rolul autonom pe care îl va avea Consiliul de 
parteneriat, nu numai în revizuirea, ci și în modificarea acordului în ceea ce privește 
viitoarea participare la programele UE, inclusiv la Orizont Europa și la alte programe 
care țin de competența ITRE; solicită, prin urmare, încheierea unui acord 
interinstituțional între Parlament și Comisie, pentru a se garanta că orice decizie 
adoptată în cadrul Consiliului de parteneriat cu privire la viitoarea participare la 
programele Uniunii va fi luată numai după obținerea sprijinului din partea 
Parlamentului;

Cercetarea

4. salută continuarea cooperării dintre UE și Regatul Unit în domeniile științei, cercetării și 
inovării; subliniază că este important să se sprijine mobilitatea cercetătorilor, pentru a se 
garanta libera circulație a cunoștințelor științifice și a tehnologiei; regretă, cu toate 
acestea, participarea selectivă a Regatului Unit în acest domeniu; consideră că 
programul Erasmus + este o parte indispensabilă a sistemului educațional european, 
care formează cercetători de excelență și oferă oportunități unice pentru cercetători; 
constată că beneficiile programului Orizont Europa nu se pot materializa fără o educație 
excelentă; consideră, prin urmare, că participarea Regatului Unit la programul Orizont 
Europa ar trebui să meargă mână în mână cu participarea la Erasmus + și că ar trebui 
depuse eforturi suplimentare pentru a convinge Regatul Unit să adere și la programul 
Erasmus +; consideră că participarea Regatului Unit la cele două programe va aduce 
beneficii ambelor părți și va contribui și mai mult la succesul Europei în domeniul 
științei și tehnologiei; 

5. salută asocierea Regatului Unit la programul Orizont Europa; subliniază că aceasta este 
o asociere istorică, deoarece nicio asociere de până acum nu a avut implicații bugetare 
atât de importante pentru Uniune; reamintește că condițiile aplicabile participării țărilor 
terțe, definite în programele corespunzătoare, constituie baza pentru negocierile privind 
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participarea la programe; subliniază că, în trecut, acordurile de asociere cu țări terțe erau 
încheiate în temeiul articolului 218 alineatul (6) din TFUE, în urma unei proceduri de 
aprobare; solicită, prin urmare, să existe un control parlamentar deplin, inclusiv ca 
Parlamentul să își dea aprobarea înainte de adoptarea Protocolului I (Programe și 
activități la care participă Regatul Unit);

6. îndeamnă Regatul Unit și Comisia să continue dialogul în vederea creării unui cadru 
eficient pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor universitare și profesionale;

Spațiul

7. salută participarea Regatului Unit la componenta Copernicus a Programului spațial al 
UE și faptul că utilizatorii din Regatul Unit pot accesa în continuare serviciile de 
supraveghere și urmărire spațială ale UE; consideră că UE și Regatul Unit ar trebui să 
coopereze îndeaproape în sectorul spațial; observă, în acest sens, că Regatul Unit ar 
putea participa și la alte componente ale programului spațial, pe baza unor acorduri 
similare cu țări terțe încheiate în urma unor negocieri pentru fiecare program sau 
componentă, precum și pe baza unui echilibru adecvat între obligații și drepturi, 
respectând totodată autonomia strategică a UE în sectorul spațial;

Industria și IMM-urile

8. sprijină dispozițiile care asigură industriilor europene condiții echitabile pentru o 
concurență deschisă și loială și pentru dezvoltare durabilă; salută dispozițiile speciale 
care se adresează întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și care vizează consolidarea 
capacității acestora de a beneficia pe deplin de dispozițiile comerciale ale acordului, 
cum ar fi înființarea unor puncte de contact dedicate IMM-urilor; îndeamnă Comisia să 
rămână vigilentă în ceea ce privește protejarea lanțurilor de aprovizionare ale industriei 
europene împotriva efectelor directe și indirecte ale Brexitului; solicită, în special, 
asistență pe parcursul acestui proces de tranziție pentru IMM-urile integrate în lanțurile 
valorice ale marilor companii;

9. subliniază că este important să se evite incertitudinea în materie de reglementare, 
sarcinile administrative și complexitatea procedurală, în special în ceea ce privește 
soluționarea litigiilor, creșterea cerințelor de certificare și testarea pentru a îndeplini atât 
standardele UE, cât și pe cele ale Regatului Unit, ceea ce va spori complexitatea și 
costurile; invită, prin urmare, Consiliul de parteneriat să monitorizeze îndeaproape 
riscurile de dumping, precum și sarcina administrativă pentru întreprinderi și 
comunitățile energetice și de cercetare și să se asigure că există cât mai puține 
formalități la exportul de bunuri sau la furnizarea de servicii; este preocupat, cu toate 
acestea, de faptul că IMM-urile vor întâmpina dificultăți în a respecta rapid noile norme 
și consideră că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a sprijini IMM-urile în această 
privință;

10. salută în special garanțiile privind protecția mediului, în plus față de dispozițiile privind 
menținerea nivelului de protecție aplicabile mediului, climei și protecției muncii; 
subliniază că acestea ar trebui monitorizate și susținute, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile între părți în viitor și pentru a împiedica întreprinderile să își 
relocalizeze activitățile în locuri unde costurile de producție sunt mai mici, ca urmare a 
relaxării normelor de mediu sau a standardelor sociale, ceea ce va reduce 
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competitivitatea uneia dintre părți;

TIC

11. sprijină acordul la care s-a ajuns cu privire la furnizarea de rețele și servicii de 
telecomunicații, care păstrează în mare măsură acquis-ul existent; regretă, cu toate 
acestea, că nu s-a putut ajunge la un acord cu privire la transpunerea Regulamentului 
privind roamingul; solicită, prin urmare, operatorilor de servicii mobile să aplice în 
continuare principiul „roaming la tarife naționale”, atât în UE, cât și în Regatul Unit;

12. subliniază importanța liberei circulații a datelor atât pentru cetățeni, cât și pentru 
întreprinderi; salută, prin urmare, dispozițiile prin care se asigură fluxuri transfrontaliere 
de date pentru a facilita comerțul în economia digitală, asigurând, în același timp, 
aplicarea corespunzătoare a acquis-ului UE; subliniază necesitatea unei cooperări 
intense pentru a asigura interoperabilitatea datelor; subliniază necesitatea de a structura 
un dialog periodic privind provocările și oportunitățile inteligenței artificiale; solicită 
monitorizarea periodică a acestor dispoziții, având în vedere evoluția rapidă a mediului 
tehnologic și de reglementare și invită Consiliul de parteneriat să asigure alinierea 
continuă a Regatului Unit la Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD);

13. salută dispozițiile privind securitatea cibernetică, care prevăd un dialog periodic între 
UE și Regatul Unit, schimbul continuu de informații între echipele de intervenție în caz 
de urgență informatică (CERT), participarea Regatului Unit la activități specifice ale 
Grupului de cooperare privind rețelele și sistemele informatice (NIS) și cooperarea 
Regatului Unit cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și ia act de 
necesitatea unei cooperări sporite în acest domeniu;

Energia

14. ia act de faptul că capitolul privind energia expiră la 30 iunie 2026, cu excepția cazului 
în care UE și Regatul Unit vor conveni să prelungească anual acordul; subliniază că este 
necesar să se continue cooperarea cu privire la toate aspectele legate de energie după 
această dată, având în vedere interconectarea piețelor energiei și faptul că Irlanda de 
Nord va rămâne în cadrul pieței interne a energiei a UE; solicită ca Parlamentul 
European să joace un rol important atunci când se va decide cu privire la această 
prelungire;

15. solicită ca în cadrul proiectelor de interes comun și al orientărilor pentru infrastructuri 
energetice transeuropene (orientările TEN-E) să se țină seama de provocările specifice 
cu care se confruntă Irlanda;

16. invită Regatul Unit să încheie acorduri de cooperare cu Rețeaua europeană a 
operatorilor de sisteme de transport de energie electrică și gaze (ENTSO-E și ENTSO-
G) și cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei (ACER); invită Comisia să pună în aplicare o practică de cooperare 
în domeniul energiei, inclusiv cu scopul de a evita o creștere a prețurilor finale la 
energie;
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17. salută integrarea în acord a unor principii de organizare a pieței energiei electrice din 
UE; subliniază că includerea tuturor principiilor-cheie ar fi reciproc avantajoasă pentru 
cooperarea viitoare; solicită, de asemenea, continuarea proiectelor în curs în domeniul 
energiei;

18. încurajează eforturile de a se stabili o legătură considerată esențială între schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii și viitoarea schemă internă a Regatului Unit, 
pentru a lucra împreună la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru a 
respecta Acordul de la Paris;

19. solicită elaborarea unui memorandum de înțelegere, bazat pe cadrul de cooperare în 
domeniul energiei în mările septentrionale (NSEC), care să includă cel puțin proiecte 
comune, amenajarea spațiului maritim, integrarea energiei offshore pe piețele energiei, 
inclusiv cele mai bune practici în planificarea, cadrul de sprijin și finanțarea rețelelor 
offshore și terestre ale fiecărei părți, cu un control adecvat exercitat de ambele părți;

20. ia act de Acordul de cooperare UE-Regatul Unit privind utilizarea în condiții de 
siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare și regretă faptul că acest domeniu nu 
intră în procedura de aprobare, deoarece Tratatul Euratom nu prevede niciun rol al 
Parlamentului European; încurajează adoptarea rapidă a Protocolului I [Programe și 
activități la care participă Regatul Unit], care permite participarea Regatului Unit la 
activitățile ITER în calitate de țară terță asociată la proiectul Fusion For Energy;

Prin urmare, Comisia pentru industrie, cercetare și energie invită Comisia pentru afaceri 
externe și Comisia pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, să recomande 
Parlamentului să aprobe Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit.


