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Vec: Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi 
Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej 
strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane 
druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej 
Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane 
utajovaných skutočností v mene Únie (2020/0382(NLE))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre priemysel, výskum a energetiku poverený 
predložením stanoviska vašim výborom.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku preskúmal otázku na svojej schôdzi 14. januára 
2021. V nadväznosti na písomný postup za účasti koordinátorov výboru, ktorý bol ukončený 
29. januára 2021, sa výbor rozhodol vyzvať Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory pripojili k odporúčaniu na udelenie súhlasu 
toto stanovisko.

S úctou
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Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory pripojili k odporúčaniu na udelenie súhlasu 
toto stanovisko:

1. víta skutočnosť, že dohodu o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 
bolo možné dosiahnuť ešte pred skončením prechodného obdobia; vyjadruje však 
hlboké poľutovanie nad tým, že čas na parlamentnú kontrolu je mimoriadne krátky, 
pretože dohoda prišla neskoro a jej predbežné vykonávanie bolo obmedzené a uplynie 
koncom februára 2021;

2. celkovo dosiahnuté dohody podporuje a zdôrazňuje, že je potrebné zachovať 
ostražitosť, pokiaľ ide o úplné dodržiavanie doložiek o zákaze zníženia úrovne ochrany; 
kladie však dôraz na to, že v Rade pre partnerstvo a jej špecializovaných výboroch ešte 
treba doriešiť mnoho detailov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Parlament a jeho 
špecializované výbory budú primerane informované a zapojené do práce Rady pre 
partnerstvo a jej výborov už od raného štádia; ďalej požaduje stálu štruktúru na 
zabezpečenie zapojenia Parlamentu do pravidelných preskúmaní dohody o obchode a 
spolupráci;

3 vyjadruje znepokojenie nad autonómnou úlohou, ktorú Rada pre partnerstvo bude mať 
nielen pri preskúmaní, ale aj pri zmene dohody, pokiaľ ide o budúcu účasť na 
programoch EÚ vrátane programu Horizont Európa a iných programov v pôsobnosti 
výboru ITRE; požaduje preto uzavretie medziinštitucionálnej dohody medzi 
Parlamentom a Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky rozhodnutia v Rade pre 
partnerstvo týkajúce sa budúcej účasti na programoch Únie prijímali až po získaní 
podpory Parlamentu;

Výskum

4. víta pokračovanie európskej spolupráce so Spojeným kráľovstvom v oblasti vedy, 
výskumu a inovácií; zdôrazňuje, že je dôležité podporovať mobilitu výskumných 
pracovníkov, aby sa zabezpečil voľný pohyb vedeckých poznatkov a technológií; 
vyjadruje však poľutovanie nad selektívnou účasťou Spojeného kráľovstva v tejto 
oblasti; domnieva sa, že program Erasmus+ je nevyhnutnou súčasťou európskeho 
vzdelávacieho systému, ktorý pripravuje excelentných výskumných pracovníkov a 
ponúka výskumníkom jedinečné príležitosti; konštatuje, že program Horizont Európa 
nemôže prinášať úžitok bez excelentného vzdelávania;  domnieva sa preto, že Spojené 
kráľovstvo by sa popri programe Horizont Európa malo zúčastňovať aj na programe 
Erasmus+ a že by sa malo vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom presvedčiť Spojené 
kráľovstvo, aby sa do programu Erasmus+ zapojilo; je presvedčený, že účasť Spojeného 
kráľovstva na oboch programoch bude prínosom pre obe strany a ďalej prispeje k 
úspechu Európy v oblasti vedy a techniky; 

5. víta pridruženie Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa; zdôrazňuje, že ide 
o historické pridruženie, pretože pridruženie nikdy predtým nemalo také významné 
rozpočtové dôsledky pre Úniu; pripomína, že príslušné podmienky účasti tretích krajín 
stanovené v zodpovedajúcich programoch tvoria základ pre rokovania o účasti na 
programe; zdôrazňuje, že dohody o pridružení s tretími krajinami boli v minulosti 
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uzatvárané podľa článku 218 ods. 6 ZFEÚ na základe postupu súhlasu; požaduje preto 
úplnú parlamentnú kontrolu vrátane súhlasu Parlamentu pred prijatím protokolu I 
(programy a činnosti, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje);

6. naliehavo žiada Spojené kráľovstvo a Komisiu, aby pokračovali v dialógu s cieľom 
vytvoriť účinný rámec pre vzájomné uznávanie akademických a odborných kvalifikácií;

Vesmír

7. víta účasť Spojeného kráľovstva na zložke Copernicus v rámci vesmírneho programu 
EÚ a skutočnosť, že používatelia zo Spojeného kráľovstva majú naďalej prístup k 
službám EÚ v oblasti dohľadu nad kozmickým priestorom a jeho sledovania; domnieva 
sa, že EÚ a Spojené kráľovstvo by mali úzko spolupracovať v oblasti kozmického 
priestoru; v tejto súvislosti poznamenáva, že Spojené kráľovstvo by sa mohlo 
zúčastňovať na ďalších zložkách vesmírneho programu na základe podobných dohôd s 
tretími krajinami, ktoré sú predmetom rokovaní v prípade každého programu alebo 
zložky, ako aj na základe primeranej rovnováhy medzi povinnosťami a právami pri 
súčasnom rešpektovaní strategickej autonómie EÚ v kozmickom sektore;

Priemysel a MSP

8. podporuje ustanovenia o rovnakých podmienkach pre otvorenú a spravodlivú 
hospodársku súťaž a udržateľný rozvoj, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé 
podmienky pre európske priemyselné odvetvia; víta osobitné ustanovenia pre malé a 
stredné podniky (MSP), ktoré majú za cieľ posilniť ich schopnosť plne využívať 
obchodné ustanovenia dohody, ako je zriadenie špecializovaných kontaktných miest pre 
MSP; naliehavo vyzýva Komisiu, aby bola naďalej obozretná, pokiaľ ide o ochranu 
dodávateľských reťazcov európskeho priemyslu pred priamymi a nepriamymi účinkami 
brexitu; žiada najmä, aby sa počas tohto procesu prechodu podporovali MSP, ktoré sú 
začlenené do hodnotových reťazcov veľkých spoločností;

9. zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť regulačnej neistote, administratívnemu zaťaženiu a 
zložitosti postupov, najmä pokiaľ ide o urovnávanie sporov, prísnejšie požiadavky na 
certifikáciu a testovanie s cieľom splniť normy EÚ aj Spojeného kráľovstva, čo povedie 
k väčšej zložitosti a vyšším nákladom; vyzýva preto Radu pre partnerstvo, aby dôkladne 
monitorovala riziká dumpingu, ako aj administratívne zaťaženie podnikov a 
energetických a výskumných spoločenstiev, a aby zabezpečila čo najmenej formalít pri 
vývoze tovaru alebo poskytovaní služieb; je však znepokojený tým, že MSP budú mať 
ťažkosti s rýchlym dodržiavaním nových pravidiel, a domnieva sa, že v tejto súvislosti 
je potrebné urobiť viac na podporu MSP;

10. víta najmä záruky týkajúce sa ochrany životného prostredia nad rámec ustanovení o 
zákaze zníženia úrovne ochrany, ktoré sa vzťahujú na ochranu životného prostredia, 
klímy a práce; zdôrazňuje, že tieto opatrenia by sa mali monitorovať a dodržiavať s 
cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi zmluvnými stranami v budúcnosti a 
zabrániť tomu, aby podniky premiestňovali svoje činnosti na územie s nižšími 
výrobnými nákladmi vyplývajúcimi z voľnejších environmentálnych pravidiel alebo 
sociálnych noriem, čím by sa znížila konkurencieschopnosť jednej strany;
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11. podporuje dosiahnutú dohodu o poskytovaní telekomunikačných sietí a služieb, ktorá vo 
veľkej miere zachováva existujúce acquis; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že sa 
nepodarilo dosiahnuť dohodu o transpozícii nariadenia o roamingu; vyzýva preto 
mobilných operátorov, aby naďalej uplatňovali zásadu roamingu za vnútroštátne ceny v 
EÚ aj v Spojenom kráľovstve;

12. zdôrazňuje význam voľného toku údajov pre občanov aj podniky; víta preto ustanovenia 
zabezpečujúce cezhraničné toky údajov s cieľom uľahčiť obchod v digitálnom 
hospodárstve a zároveň zaistiť riadne uplatňovanie acquis EÚ; kladie dôraz na potrebu 
intenzívnej spolupráce s cieľom zabezpečiť interoperabilitu údajov; zdôrazňuje, že je 
potrebné štruktúrovať pravidelný dialóg o výzvach a príležitostiach umelej inteligencie; 
požaduje pravidelné monitorovanie týchto ustanovení vzhľadom na rýchlo sa meniace 
technologické a regulačné prostredie a vyzýva Radu pre partnerstvo, aby zabezpečila, že 
Spojené kráľovstvo bude pokračovať v zosúlaďovaní svojich právnych predpisov so 
všeobecným nariadením o ochrane údajov;

13. víta ustanovenia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré zabezpečujú pravidelný dialóg 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, pokračujúcu výmenu informácií medzi tímami 
reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), účasť Spojeného kráľovstva na 
konkrétnych činnostiach skupiny pre spoluprácu v oblasti sietí a informačných 
systémov (NIS) a spoluprácu Spojeného kráľovstva s Agentúrou EÚ pre kybernetickú 
bezpečnosť (ENISA), a konštatuje, že v tejto oblasti je potrebná väčšia spolupráca;

Energia

14. poznamenáva, že platnosť kapitoly o energetike uplynie 30. júna 2026, pokiaľ sa EÚ aj 
Spojené kráľovstvo nedohodnú na každoročnom predlžovaní platnosti dojednania; 
zdôrazňuje, že spolupráca vo všetkých energetických otázkach musí pokračovať aj po 
tomto termíne, pretože oba trhy s energiou sú prepojené a Severné Írsko zostane 
súčasťou vnútorného trhu EÚ s energiou; žiada, aby Európsky parlament zohrával pri 
rozhodovaní o tomto predĺžení významnú úlohu;

15. požaduje, aby projekty spoločného záujmu a usmernenia pre transeurópsku energetickú 
infraštruktúru (usmernenia pre TEN-E) zohľadňovali osobitné výzvy, ktorým Írsko čelí;

16. vyzýva Spojené kráľovstvo, aby sa usilovalo dosiahnuť dohody o spolupráci s 
Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E), 
Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSO-G) a 
Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER); žiada Komisiu, aby zaviedla postupy spolupráce v oblasti energetiky, a to aj s 
cieľom zabrániť zvyšovaniu konečných cien energie;

17. víta začlenenie niektorých zásad koncepcie trhu EÚ s elektrinou do dohody; zdôrazňuje, 
že začlenenie všetkých kľúčových zásad by bolo vzájomne prospešné pre budúcu 
spoluprácu; ďalej žiada, aby sa pokračovalo v prebiehajúcich projektoch v oblasti 
energetiky;

18. podporuje úsilie a považuje za nevyhnutné, aby sa prepojil systém EÚ na obchodovanie 
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s emisiami s budúcim vnútroštátnym systémom Spojeného kráľovstva s cieľom 
spoločne pracovať na znižovaní emisií skleníkových plynov a dodržiavať Parížsku 
dohodu;

19. požaduje memorandum o porozumení na základe rámca spolupráce v oblasti energetiky 
v Severnom mori, ktoré bude zahŕňať aspoň spoločné projekty, námorné priestorové 
plánovanie, integráciu energie z oceánov do trhov s energiou vrátane najlepších 
postupov každej zo strán v oblasti plánovania sústav na mori a na pevnine, podporného 
rámca a financovania s primeranou kontrolou oboch strán;

20. berie na vedomie dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o spolupráci v oblasti 
bezpečného a mierového využívania jadrovej energie a vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že nie je súčasťou postupu súhlasu, pretože v Zmluve o Euratome sa nestanovuje úloha 
Európskeho parlamentu; nabáda na urýchlené prijatie protokolu I (programy a činnosti, 
na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje), čím sa umožní účasť Spojeného 
kráľovstva ako pridruženej tretej krajiny k spoločnému podniku Fusion for Energy na 
činnostiach projektu ITER.

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku preto vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor 
pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory odporučili Parlamentu udeliť súhlas s 
dohodou o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 


