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Ärende: Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av 
handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden 
för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
(2020/0382(NLE))

Till ordförandena

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för era utskott.

Vid utskottssammanträdet den 14 januari 2021 behandlade utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi detta ärende. Efter ett skriftligt förfarande med utskottssamordnarna, 
som slutfördes den 29 januari 2021, beslutade utskottet att uppmana utskottet för utrikesfrågor 
och utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande yttrande 
i rekommendationen om godkännande.



PE680.745v02-00 2/6 AL\1223656SV.docx

SV

Med vänlig hälsning

Cristian-Silviu Buşoi



AL\1223656SV.docx 3/6 PE680.745v02-00

SV

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor och 
utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande yttrande 
i rekommendationen om godkännande.

1. Europaparlamentet välkomnar att en överenskommelse om de framtida förbindelserna 
mellan EU och Förenade kungariket kunde nås före övergångsperiodens slut. 
Parlamentet beklagar dock djupt att tiden för parlamentarisk granskning är extremt kort, 
eftersom överenskommelsen kom sent, och att dess provisoriska tillämpning har 
begränsats och löper ut i slutet av februari 2021.

2. Europaparlamentet stöder på det hela taget de överenskommelser som nåtts och 
understryker behovet av fortsatt vaksamhet när det gäller fullständigt genomförande av 
klausulerna om upprätthållande av skyddsnivån. Parlamentet betonar dock att många 
detaljer fortfarande måste fastställas i partnerskapsrådet och dess specialiserade 
kommittéer. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att parlamentet och dess 
fackutskott löpande ges tillräcklig information och på ett tidigt stadium involveras 
i arbetet i partnerskapsrådet och dess kommittéer. Parlamentet efterlyser dessutom en 
permanent struktur för att säkerställa parlamentets medverkan i de regelbundna 
översynerna av handels- och samarbetsavtalet.

3 Europaparlamentet uttrycker oro över partnerskapsrådets självständiga roll, inte bara när 
det gäller översyn utan även när det gäller ändring av avtalet med avseende på framtida 
deltagande i EU-program, inbegripet Horisont Europa och andra program inom 
ITRE-utskottets ansvarsområde. Parlamentet efterlyser därför ett interinstitutionellt 
avtal mellan parlamentet och kommissionen för att säkerställa att partnerskapsrådet inte 
fattar beslut om framtida deltagande i unionsprogram förrän efter det att parlamentet har 
gett sitt stöd.

Forskning

4. Europaparlamentet välkomnar det fortsatta europeiska samarbetet med Förenade 
kungariket på områdena vetenskap, forskning och innovation. Parlamentet understryker 
vikten av att stödja forskares rörlighet för att säkerställa fri rörlighet för vetenskaplig 
kunskap och teknik. Parlamentet beklagar dock Förenade kungarikets selektiva 
deltagande på detta område. Parlamentet anser att programmet Erasmus+ är en 
oumbärlig del av Europas utbildningssystem, som skolar framstående forskare och 
erbjuder unika möjligheter för dessa. Parlamentet konstaterar att utbildning av högsta 
kvalitet är en förutsättning för att Horisont Europa ska kunna ge goda resultat. 
Parlamentet anser därför att Förenade kungarikets deltagande i Horisont Europa bör gå 
hand i hand med deltagande i Erasmus+ och att ytterligare ansträngningar bör göras för 
att övertyga Förenade kungariket att också ansluta sig till Erasmus+. Parlamentet anser 
att Förenade kungarikets deltagande i båda programmen gynnar båda parter och bidrar 
till europeiska framgångar inom vetenskap och teknik. 

5. Europaparlamentet välkomnar att Förenade kungariket deltar som associerat land 
i Horisont Europa. Parlamentet betonar att detta är en historisk associering, eftersom en 
associering aldrig tidigare har haft så stora budgetkonsekvenser för unionen. 
Parlamentet påminner om att de relevanta villkor för tredjeländers deltagande som 
fastställs i respektive program är utgångspunkten för förhandlingar om 
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programdeltagande. Parlamentet betonar att associeringsavtal med tredjeländer tidigare 
har ingåtts i enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget efter ett 
godkännandeförfarande. Parlamentet efterlyser därför fullständig parlamentarisk 
granskning, inklusive Europaparlamentets godkännande, innan protokoll I 
(Program och verksamheter i vilka Förenade kungariket deltar) antas.

6. Europaparlamentet uppmanar Förenade kungariket och kommissionen att fortsätta 
samtalen om att upprätta en fungerande ram för ömsesidigt erkännande av akademiska 
och yrkesmässiga kvalifikationer.

Rymden

7. Europaparlamentet välkomnar att Förenade kungariket deltar i Copernicusdelen av 
unionens rymdprogram och att brittiska användare kan fortsätta att få tillgång till 
EU:s rymdövervaknings- och spårningstjänster. Parlamentet anser att EU och Förenade 
kungariket bör ha ett nära samarbete på rymdområdet och noterar i detta avseende att 
Förenade kungariket skulle kunna delta i andra delar av rymdprogrammet, på grundval 
av liknande avtal med tredjeländer efter förhandlingar om varje program eller 
programdel och baserat på en lämplig jämvikt mellan skyldigheter och rättigheter, 
samtidigt som EU:s strategiska oberoende inom rymdsektorn respekteras.

Industri och små och medelstora företag

8. Europaparlamentet stöder bestämmelserna om lika villkor för öppen och rättvis 
konkurrens och hållbar utveckling som syftar till att skapa rättvisa villkor för europeiska 
industrier. Parlamentet välkomnar de särskilda bestämmelserna för små och medelstora 
företag, som syftar till att öka deras förmåga att dra full nytta av avtalets 
handelsbestämmelser, till exempel inrättandet av särskilda kontaktpunkter för små och 
medelstora företag. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att förbli vaksam 
när det gäller att skydda den europeiska industrins leveranskedjor mot de direkta och 
indirekta effekterna av brexit. Parlamentet efterlyser särskilt stöd under denna 
övergångsprocess till små och medelstora företag som är integrerade i stora företags 
värdekedjor.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att undvika rättslig osäkerhet, administrativa 
bördor och komplicerade förfaranden, särskilt när det gäller tvistlösning, ökade 
certifieringskrav och tester för att uppfylla både EU:s och Förenade kungarikets 
standarder, vilket kommer att öka komplexiteten och kostnaderna. Parlamentet 
uppmanar därför partnerskapsrådet att noga övervaka riskerna för dumpning och den 
administrativa bördan för företag och i energi- och forskningssammanhang, och att se 
till att formaliteterna är så få som möjligt vid export av varor eller tillhandahållande av 
tjänster. Parlamentet befarar dock att små och medelstora företag kommer att ha svårt 
att snabbt anpassa sig till de nya reglerna, och anser att mer måste göras för att stödja 
små och medelstora företag i detta avseende.

10. Europaparlamentet välkomnar särskilt garantierna för miljöskydd, som går längre än de 
bestämmelser om upprätthållande av skyddsnivån som är tillämpliga på miljö, klimat 
och arbetarskydd. Parlamentet betonar att dessa bör övervakas och upprätthållas för att 
säkerställa lika villkor mellan parterna i framtiden och för att förhindra att företag flyttar 
sin verksamhet till områden där produktionskostnaderna är lägre till följd av mindre 



AL\1223656SV.docx 5/6 PE680.745v02-00

SV

stränga miljöregler eller sociala normer, vilket minskar den ena partens konkurrenskraft.

Informations- och kommunikationsteknik 

11. Europaparlamentet stöder den överenskommelse som nåtts om tillhandahållande av 
telenät och teletjänster, som i stort sett bevarar det befintliga regelverket. Parlamentet 
beklagar dock att man inte kunde enas om införlivandet av roamingförordningen. 
Parlamentet uppmanar därför mobiloperatörerna att fortsätta att tillämpa principen om 
”roaming som hemma” i både EU och Förenade kungariket.

12. Europaparlamentet understryker vikten av ett fritt dataflöde för både medborgare och 
företag. Parlamentet välkomnar därför de bestämmelser som säkerställer 
gränsöverskridande dataflöden för att underlätta handeln i den digitala ekonomin och 
samtidigt ser till att EU:s regelverk tillämpas korrekt. Parlamentet betonar vikten av 
intensivt samarbete för att säkerställa datainteroperabilitet. Parlamentet betonar behovet 
av en strukturerad regelbunden dialog om utmaningarna och möjligheterna med 
artificiell intelligens. Parlamentet efterlyser regelbunden övervakning av dessa 
bestämmelser på grund av den snabbt föränderliga tekniska och rättsliga miljön och 
uppmanar partnerskapsrådet att se till att Förenade kungariket fortsätter att följa den 
allmänna dataskyddsförordningen.

13. Europaparlamentet välkomnar bestämmelserna om cybersäkerhet, som föreskriver en 
regelbunden dialog mellan EU och Förenade kungariket, fortsatt informationsutbyte 
mellan incidenthanteringsorganisationer (CERT), Förenade kungarikets deltagande 
i särskild verksamhet inom samarbetsgruppen för nätverks- och informationssystem 
(NIS) och Förenade kungarikets samarbete med EU:s cybersäkerhetsbyrå (Enisa), och 
noterar behovet av mer samarbete på detta område.

Energi

14. Europaparlamentet noterar att energikapitlet löper ut den 30 juni 2026, såvida inte både 
EU och Förenade kungariket enas om att förlänga avtalet på årsbasis. Parlamentet 
understryker behovet av att fortsätta samarbetet i alla energifrågor efter detta datum, 
med tanke på att de båda energimarknaderna är nära sammankopplade och att 
Nordirland stannar inom EU:s inre energimarknad. Parlamentet efterlyser en tung roll 
för Europaparlamentet när beslut fattas om denna förlängning.

15. Europaparlamentet anser att projekt av gemensamt intresse och riktlinjerna för 
transeuropeisk energiinfrastruktur (TEN-E-riktlinjerna) bör ta hänsyn till Irlands 
särskilda utmaningar.

16. Europaparlamentet uppmanar Förenade kungariket att söka samarbetslösningar med 
Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el och gas 
(Entso-E och Entso-G) och med Europeiska unionens byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer). Parlamentet uppmanar kommissionen att införa en 
metod för energisamarbete, bland annat i syfte att undvika en höjning av energipriserna 
för slutanvändarna.
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17. Europaparlamentet välkomnar att en del av principerna för utformningen av 
EU:s elmarknad integreras i avtalet. Parlamentet understryker att införandet av alla 
centrala principer skulle vara till ömsesidig nytta för det framtida samarbetet. 
Parlamentet anser dessutom att pågående projekt på energiområdet bör fortsätta.

18. Europaparlamentet uppmuntrar till, och anser att det är nödvändigt med, insatser för att 
koppla samman EU:s system för handel med utsläppsrätter och Förenade kungarikets 
framtida inhemska system, så att man gemensamt kan arbeta för att minska utsläppen av 
växthusgaser och följa Parisavtalet.

19. Europaparlamentet efterlyser ett samförståndsavtal, baserat på ramen för 
energisamarbete i Nordsjön (NSEC), som åtminstone omfattar gemensamma projekt, 
fysisk planering i kust- och havsområden, integrering av havsbaserad energi på 
energimarknaderna, inbegripet bästa praxis i varje parts planering av nät till havs och på 
land, stödramar och finansiering, med lämplig granskning av båda parter.

20. Europaparlamentet noterar avtalet mellan EU och Förenade kungariket om samarbete 
om säker och fredlig användning av kärnenergi och beklagar att det inte ingår 
i godkännandeförfarandet eftersom Euratomfördraget inte föreskriver någon roll för 
Europaparlamentet. Parlamentet uppmuntrar till ett snabbt antagande av protokoll I 
[Program och verksamheter i vilka Förenade kungariket deltar], så att det blir möjligt 
för Förenade kungariket att delta i Iters fusionsenergiverksamhet som associerat 
tredjeland.

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor och 
utskottet för internationell handel att som ansvariga utskott rekommendera att parlamentet 
godkänner handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket.


