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Godātais priekšsēdētāj!

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2020. gada 
22. janvāra sanāksmē. Šajā sanāksmē1 tā vienprātīgi nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju ieteikumā iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

(paraksts) Norbert Lins

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Norbert Lins (priekšsēdētājs), Mairead McGuinness (atzinuma sagatavotāja), 
Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene Mortler, 
Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-
Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, 
Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette 
Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, Mazaly Aguilar, 
Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming Flanagan, Petros 
Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić.
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IEROSINĀJUMI

AGRI komiteja vēlas likt pievērst uzmanību turpmāk izklāstītajiem būtiskajiem punktiem, kas 
skar Brexit ietekmi uz ES lauksaimniecību, un izstāšanās līgumā un politiskajā deklarācijā 
ierosinātajiem risinājumiem. 

1. ja runa ir par lauksaimniecības politiku kā tādu, šķiet, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās 
nepārvaramas problēmas nerada, jo KLP mehānismu piemērošanu Apvienotajai 
Karalistei un šai valstij paredzētos maksājumu veikšanu var samērā viegli pārtraukt; 
apstāklis, ka izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigas sakrīt ar pašreizējās DFS 
(2014.–2020. gads) beigām, izstāšanās situāciju tikai atvieglo;

2. tomēr vēlamies norādīt, ka ikviens pārejas perioda pagarinājums būtu jāpapildina ar 
atbilstīgiem finansēšanas noteikumiem un ka rēķiniem šā perioda beigās ir jābūt 
nokārtotiem, kā ir paredzēts Nolīguma 132. pantā, neraugoties uz to, ka Apvienotā 
Karaliste atbilstoši DFS, sākot ar 2021. gadu, tiek uzskatīta par trešo valsti;

3. tas, ka Apvienotajā Karalistē joprojām tiek aizsargātas daudzas (vairāk nekā 3000) 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN), kas attiecas uz ES izcelsmes lauksaimniecības 
produktiem, pārtikas produktiem vai dzērieniem, AGRI komitejai sarunās par izstāšanās 
līgumu ir radījis nopietnas bažas; šajā sakarībā Komiteja ir gandarīta, ka teksts šā brīža 
redakcijā nodrošina ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību Ziemeļīrijā un tādu ES 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību citās Apvienotās Karalistes daļās, kas tiks 
apstiprinātas līdz pārejas perioda beigām;

4. mēs vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir šo aizsardzību saglabāt arī tajās vienošanās, kuras 
reglamentēs turpmākās attiecības; turklāt minēto vienošanos būtu jāpiemēro ne tikai 
visām spēkā esošajām ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, bet gan, mūsuprāt, tajā būtu 
jāiekļauj arī divpusēji sadarbības mehānismi, lai Apvienotā Karaliste un 27. dalībvalstu 
ES savstarpēji atzītu jaunās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas tiks apstiprinātas pēc 
pārejas perioda, un lai minētos mehānismus piemērotu attiecīgā gadījumā, kad Protokols 
par Īriju/Ziemeļīriju saskaņā ar tā 18. pantu vairs nebūtu piemērojams;

5. mēs ļoti labi apzināmies, ka Īrijas un Ziemeļīrijas jautājuma ietekme ar lauksaimniecības 
nozari vien neaprobežojas; tomēr, ņemot vērā tarifu un ar tarifiem nesaistītu šķēršļu 
nozīmi lauksaimniecībā, Īrijas un Ziemeļīrijas lauksaimniecības tirgu ļoti integrēto un 
savstarpēji atkarīgo raksturu, kā arī dzīvu dzīvnieku, gatavo produktu un tādu produktu 
pastāvīgo pārrobežu apriti, kuriem ir nepieciešama turpmāka pārstrāde, šā jautājuma raita 
risināšana īpaši svarīga ir tieši šajā nozarē; šajā sakarā AGRI komiteja atzinīgi vērtē 
status quo saglabāšanu, pašreizējo neredzamo robežu un ziemeļu-dienvidu sadarbību 
Īrijas salā saskaņā ar Lielās piektdienas vienošanos, ar nosacījumu, ka tiek sniegta 
demokrātiskā piekrišana, kas ir minēta Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 18. pantā;
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6. vienlaikus mēs vēlētos uzsvērt absolūto nepieciešamību nodrošināt protokola pareizu 
īstenošanu, lai ne tikai saglabātu iepriekš minēto status quo, bet arī novērstu likuma 
nepilnību veidošanos ES aizsardzībā ar tarifiem un ar tarifiem nesaistītā ES aizsardzībā; 
protokolā iekļautā regulējuma pabeigšanā izšķiroši svarīgs būs Apvienotās komitejas 
darbs; šie divi mērķi būtu jāatspoguļo ikvienā tādā nolīgumā un jāīsteno ar ikviena tāda 
nolīguma palīdzību, ar kuru reglamentē turpmākās attiecības gadījumā, kad Protokols 
saskaņā ar 18. pantu vairs piemērojams nebūtu;

7. galvenie Brexit sakarībā aktualizējušies lauksaimniecības jautājumi attiecas uz 
tirdzniecību; lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas produkti ir tie, kuriem 
Eiropas Savienībā, tāpat kā lielākajā daļā pasaules valstu, piemēro visaugstāko tarifu un 
ārpustarifu aizsardzības līmeni, kā tas, iespējams, būs arī Apvienotajā Karalistē; tādēļ šī 
nozare, Apvienotajai Karalistei izstājoties no muitas savienības un vienotā tirgus, pārejas 
perioda beigās, visticamāk, cietīs visvairāk, jo īpaši tāpēc, ka tirdzniecības apjomi šajā 
gadījumā ir ievērojami: pamatojoties uz pašreizējām tirdzniecības plūsmām, Apvienotā 
Karaliste pēc Brexit varētu kļūt par 27 dalībvalstu ES galveno lauksaimniecības pārtikas 
tirdzniecības partneri gan attiecībā uz eksportu, gan — importu;

8. tādēļ mēs vēlamies norādīt, ka gadījumā, ja izstāšanās līgums stāsies spēkā, būs ārkārtīgi 
svarīgi izmantot pārejas periodu, lai risinātu sarunas par visaptverošu regulējumu, ar kuru 
tiks izveidota brīvās tirdzniecības zona, kā tas ir paredzēts politiskajā deklarācijā; ja tas 
izdarīts netiks, lauksaimniecības nozarē no divpusējās tirdzniecības viedokļa var iestāties 
reāla “bezizejas” situācija, jo Apvienotā Karaliste un 27 dalībvalstu ES tirdzniecību 
īstenos saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, nekādu 
preferenciālu piekļuvi otras puses tirgum neparedzot, un, iespējams, sāks atšķirties arī 
abu pušu attiecīgais tiesiskais regulējums; vēlamies stingri uzsvērt, ka AGRI komitejas 
skatījumā būtu jādara viss iespējamais, lai šādu situāciju nepieļautu; ja tas izrādīsies 
neiespējami un pārejas periods beigsies ar “bezizejas” situāciju, AGRI komiteja mudinās 
Komisiju nodrošināt pietiekami daudz resursu, lai mazinātu ietekmi uz lauksaimniekiem 
un lauksaimniecības pārtikas nozari, — tāpat, kā bija plānots rīkoties gadījumā, ja 
izstāšanās līgums netiktu ratificēts;

9. izšķiroša ietekme uz šo nozari būs arī jaunajai valsts lauksaimniecības politikai, ko 
Apvienotā Karaliste īstenos pēc izstāšanās no Eiropas Savienības, un jaunajiem 
tirdzniecības nolīgumiem, par kuriem tā vienosies ar citām trešām valstīm; tomēr nedz 
minētā politika, nedz nolīgumi šajā atzinumā par izstāšanās līgumu aplūkojamo 
jautājumu klāstā neietilpst;

10. līdz ar to AGRI komiteja stingri atbalsta izstāšanās līgumu redakcijā, par kādu vienojās 
ES un Apvienotās Karalistes sarunu vedēji un kurš ir iesniegts Parlamentam piekrišanas 
sniegšanas nolūkā, un cer, ka tā stāšanās spēkā un pareiza īstenošana pavērs ceļu 
vienošanās noslēgšanai par turpmākajām attiecībām, kurās, cik vien iespējams, tiks 
aizsargātas ES lauksaimniecības intereses.


