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Geachte heer Tajani,

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft de kwestie tijdens haar 
vergadering van 22 januari 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering1 heeft zij met 
eenparigheid van stemmen besloten de bevoegde Commissie constitutionele zaken te 
verzoeken onderstaande suggesties in haar aanbeveling op te nemen.

Hoogachtend,

(was getekend) Norbert Lins

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Norbert Lins (voorzitter), Mairead McGuinness (rapporteur voor 
advies), 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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SUGGESTIES

De AGRI-commissie wenst de nadruk te leggen op de volgende essentiële punten met 
betrekking tot de gevolgen voor de EU-landbouw van de brexit en de in het 
terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring voorgestelde oplossingen. 

1. Wat het landbouwbeleid op zich betreft, lijkt de terugtrekking van het VK geen 
onoverkomelijke problemen op te leveren, aangezien de toepassing van de mechanismen 
en de betalingen van het GLB aan het VK relatief gemakkelijk kan worden stopgezet. Het 
feit dat het einde van de overgangsperiode waarin in het terugtrekkingsakkoord is 
voorzien, samenvalt met het einde van het huidige MFK (2014-2020), zou de zaken in dit 
verband vergemakkelijken.

2. Wij willen er echter op wijzen dat een eventuele verlenging van de overgangsperiode 
vergezeld moet gaan van passende financiële bepalingen en dat de rekeningen aan het 
einde van deze periode correct afgewikkeld moeten zijn, zoals bepaald in artikel 132 van 
het akkoord, niettegenstaande het feit dat het VK in het MFK vanaf 2021 wordt 
beschouwd als een derde land.

3. Over de voortgezette bescherming in het VK van de talrijke (meer dan 3 000) 
geografische aanduidingen (GA) die van toepassing zijn op landbouwproducten en 
levensmiddelen of dranken van oorsprong uit de EU, heeft de AGRI-commissie zich 
tijdens de onderhandelingen over het akkoord ernstig zorgen gemaakt. In dit verband is 
de commissie ervan overtuigd dat met de huidige tekst de bescherming van de 
geografische aanduidingen van de EU gegarandeerd is in Noord-Ierland en dat de 
bescherming van de geografische aanduidingen van de EU aan het einde van de 
overgangsperiode goedgekeurd zal zijn in andere delen van het VK.

4. Wij willen benadrukken dat het belangrijk is deze bescherming te behouden in de 
regelingen voor de toekomstige betrekkingen. Bovendien moeten deze regelingen niet 
alleen betrekking hebben op alle bestaande geografische aanduidingen van de EU, maar 
moeten zij naar ons oordeel ook bilaterale samenwerkingsmechanismen omvatten voor de 
wederzijdse erkenning door het VK en de EU-27 van nieuwe geografische aanduidingen 
die worden goedgekeurd na de overgangsperiode en, indien van toepassing, indien het 
protocol inzake Ierland/Noord-Ierland niet langer van toepassing is op grond van artikel 
18 ervan.

5. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de kwestie van Ierland en Noord-Ierland gevolgen 
heeft die veel verder reiken dan de landbouwsector. Gezien het ingrijpende karakter van 
tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen in de landbouw, het sterk geïntegreerde karakter 
en de onderlinge afhankelijkheid van de Ierse en de Noord-Ierse landbouwmarkt en het 
voortdurende verkeer over de grens van levende dieren, eindproducten en producten die 
verdere verwerking vereisen, is een soepele behandeling van deze kwestie bijzonder 
belangrijk voor deze sector. In dit verband is de AGRI-commissie ingenomen met de 
handhaving van de status quo, de huidige onzichtbare grens en de noord-
zuidsamenwerking op het Ierse eiland, zoals vastgelegd in het Goede Vrijdag-akkoord, op 
voorwaarde dat de in artikel 18 van het Protocol betreffende Ierland/Noord-Ierland 
bedoelde democratische goedkeuring wordt verleend.
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6. Tegelijkertijd willen wij wijzen op het feit dat het protocol in elk geval naar behoren 
moet worden uitgevoerd, niet alleen ter handhaving van bovengenoemde status quo, maar 
ook ter voorkoming van achterpoortjes in de tarifaire en niet-tarifaire bescherming van de 
EU. De werkzaamheden van het gemengd comité met betrekking tot het afronden van de 
regelingen in het kader van het protocol zullen van cruciaal belang zijn. Deze twee 
doelstellingen moeten ook worden weerspiegeld en gehandhaafd door middel van alle 
regelingen voor de toekomstige betrekkingen indien het protocol niet langer van 
toepassing is op grond van artikel 18.

7. De belangrijkste kwesties in verband met de landbouw die door de brexit aan de orde 
worden gesteld, hebben betrekking op handel. Landbouw- en agrovoedingsproducten zijn 
de producten met het hoogste niveau van tarifaire en niet-tarifaire bescherming in de EU 
en in de meeste landen ter wereld, en dit zal waarschijnlijk ook het geval zijn in het VK. 
De sector zal dus het meest te lijden hebben onder de terugtrekking van het VK uit de 
douane-unie en de eengemaakte markt aan het einde van de overgangsperiode, met name 
doordat de betrokken handelsvolumes aanzienlijk zijn: op basis van de huidige 
handelsstromen kan het Verenigd Koninkrijk na de brexit de belangrijkste handelspartner 
voor agrovoedingsproducten van de EU-27 worden, zowel wat uitvoer als wat invoer 
betreft.

8. Wij willen er dan ook op wijzen dat, indien het akkoord in werking treedt, het van het 
grootste belang zal zijn om van de overgangsperiode gebruik te maken om te 
onderhandelen over uitgebreide regelingen voor de totstandbrenging van een 
vrijhandelszone, waarin voorzien is in de politieke verklaring. Als dat niet mogelijk is, 
wordt de landbouwsector geconfronteerd met een reëel “cliff edge”-scenario op het 
gebied van bilaterale handel, waarbij het VK en de EU-27 handel drijven volgens de 
regels van de Wereldhandelsorganisatie, zonder preferentiële toegang tot elkaars markt, 
en zij eventueel ook uit elkaar beginnen te groeien wat hun respectieve 
regelgevingskaders betreft. Wij willen krachtig benadrukken dat, vanuit het standpunt 
van de AGRI-commissie, alles in het werk moet worden gesteld om dit scenario te 
voorkomen. Als zulks niet mogelijk blijkt, dringt de AGRI-commissie er bij de 
Commissie op aan voldoende middelen ter beschikking te stellen om de gevolgen voor de 
landbouwers en de agrivoedingssector in het geval van een “cliff-edge”-resultaat aan het 
einde van de overgangsperiode te beperken, zoals gepland was in geval van niet-
ratificatie van het terugtrekkingsakkoord.

9. Het nieuwe nationale landbouwbeleid dat het VK zal invoeren na zijn terugtrekking uit de 
EU en de nieuwe handelsovereenkomsten die het zal sluiten met andere derde landen, 
zullen ook een beslissende invloed uitoefenen op de sector. Zij vallen echter buiten het 
bestek van dit advies over het akkoord.

10. Bijgevolg steunt de AGRI-commissie krachtig het terugtrekkingsakkoord dat de 
onderhandelaars van de EU en het VK zijn overeengekomen en hebben verwezen naar 
het Parlement voor goedkeuring en hoopt zij dat de inwerkingtreding van het akkoord en 
de correcte uitvoering ervan de weg vrijmaken voor regelingen over de toekomstige 
betrekkingen die de landbouwbelangen van de EU zoveel mogelijk vrijwaren.


