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O Presidente
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Deputado Antonio Tajani
Presidente
Comissão dos Assuntos Constitucionais
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo 
sobre a Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União 
Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (COM(2019/0194); 
COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 
2018/0427(NLE))

Senhor Presidente,

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural examinou o assunto na sua reunião 
do dia 22 de janeiro de 2020. No decurso da referida reunião1 decidiu por unanimidade instar 
a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as sugestões que se seguem na recomendação que aprovar.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

(assinatura) Norbert Lins

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Norbert Lins (Presidente), Mairead McGuinness 
(relatora de parecer), 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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SUGESTÕES

A comissão AGRI gostaria de salientar os seguintes pontos essenciais sobre o impacto do Brexit 
na agricultura da UE e as soluções propostas no Acordo sobre a Saída e na Declaração Política. 

1. Em termos de política agrícola em si, a saída do Reino Unido não parece levantar 
problemas insuperáveis, uma vez que a aplicação dos mecanismos e pagamentos da PAC 
ao Reino Unido pode ser interrompida com relativa facilidade. O facto de o termo do 
período de transição previsto no Acordo sobre a Saída coincidir com o final do atual QFP 
(2014-2020) facilitaria as coisas neste contexto.

2. No entanto, gostaríamos de salientar que qualquer prorrogação do período de transição 
teria de ser acompanhada de disposições financeiras adequadas e da devida liquidação 
das contas no final desse período, tal como previsto no artigo 132.º do Acordo, apesar de 
o Reino Unido ser considerado um país terceiro no âmbito do QFP a partir de 2021.

3. A continuação da proteção no Reino Unido das numerosas (mais de 3000) indicações 
geográficas (IG) aplicáveis aos produtos agrícolas, alimentares ou bebidas originários da 
UE constituiu uma fonte de preocupação grave para a comissão AGRI durante as 
negociações do Acordo. A este respeito, a comissão regozija-se por o texto atual garantir 
a proteção das IG da UE na Irlanda do Norte e das IG da UE aprovadas até ao final do 
período de transição noutras partes do Reino Unido.

4. Gostaríamos de sublinhar a importância de preservar esta proteção nas disposições que 
irão reger as futuras relações. Além disso, estas disposições deverão não só abranger 
todas as IG da UE existentes, como também, na nossa opinião, incluir mecanismos de 
cooperação bilaterais para o reconhecimento mútuo, pelo Reino Unido e pela UE-27, das 
novas IG aprovadas após o período de transição e, se for caso disso, no caso de o 
Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte deixar de ser aplicável nos termos do seu 
artigo 18.º.

5. Estamos perfeitamente conscientes de que a questão da Irlanda e da Irlanda do Norte tem 
implicações muito para além do setor agrícola. No entanto, tendo em conta a importância 
das barreiras pautais e não pautais na agricultura, o caráter altamente integrado e 
interdependente dos mercados agrícolas da Irlanda e do Norte da Irlanda, bem como a 
circulação constante pela fronteira de animais vivos, produtos acabados e produtos que 
requerem transformação ulterior, o tratamento harmonioso desta questão é 
particularmente importante para este setor. A este respeito, a comissão AGRI regozija-se 
com a manutenção do status quo, a atual fronteira invisível e a cooperação Norte-Sul na 
ilha da Irlanda, tal como estabelecido no Acordo de Sexta-Feira Santa, desde que seja 
dado o consentimento democrático referido no artigo 18.º do Protocolo relativo à 
Irlanda/Irlanda do Norte.

6. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar a necessidade absoluta de assegurar a 
aplicação correta do Protocolo, a fim de não só manter o status quo acima referido, mas 
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também impedir a criação de lacunas na proteção pautal e não pautal da UE. O trabalho 
do Comité Misto na finalização das disposições do Protocolo será fundamental. Estes 
dois objetivos devem também ser refletidos e aplicados através de quaisquer disposições 
sobre a futura relação no caso de o Protocolo deixar de ser aplicável nos termos do seu 
artigo 18.º.

7. As principais questões agrícolas suscitadas pelo Brexit dizem respeito ao comércio. Os 
produtos agrícolas e agroalimentares são os que têm os níveis mais elevados de proteção 
pautal e não pautal na UE, como na maioria dos países do mundo, e tal será 
provavelmente o caso no Reino Unido. Por isso, o setor deverá ser mais afetado pela 
saída do Reino Unido da União Aduaneira e do mercado único no final do período de 
transição, tanto mais que os volumes de comércio em causa são significativos: com base 
nos atuais fluxos comerciais, após o Brexit o Reino Unido poderá tornar-se o principal 
parceiro do comércio agroalimentar da UE-27, tanto para as exportações como para as 
importações.

8. Portanto, gostaríamos de salientar que se o Acordo entrar em vigor, será da maior 
importância tirar partido do período de transição para negociar acordos globais que criem 
uma zona de comércio livre, tal como previsto na Declaração Política. Se tal não acontecer, 
o setor agrícola pode enfrentar um verdadeiro «cenário do abismo» em termos de comércio 
bilateral, pois o comércio entre o Reino Unido e a UE-27 teria lugar ao abrigo das regras 
da Organização Mundial do Comércio, sem qualquer acesso preferencial ao mercado de 
cada um e, possivelmente, os respetivos quadros regulamentares também começariam a 
divergir. Queremos salientar com veemência que, do ponto de vista da comissão AGRI, 
tudo deve ser feito para evitar esse cenário. Se tal não for possível, a comissão AGRI insta 
a Comissão a disponibilizar recursos suficientes para atenuar os efeitos para os agricultores 
e a indústria agroalimentar no caso de se chegar ao «cenário do abismo» no final do 
período de transição, tal como foi previsto em caso de não ratificação do Acordo de Saída.

9. A nova política agrícola nacional que o Reino Unido irá implementar após a sua saída da 
UE e os novos acordos comerciais que irá celebrar com outros países terceiros também terá 
um impacto decisivo no setor. No entanto, estão fora do âmbito do presente parecer sobre o 
Acordo.

10. Consequentemente, a comissão AGRI apoia firmemente o Acordo sobre a Saída – tal como 
acordado pelos negociadores da UE e do Reino Unido e transmitido ao Parlamento para 
aprovação – e espera que a sua entrada em vigor e a sua aplicação correta deem início à 
aplicação das disposições sobre a futura relação que preservem, tanto quanto possível, os 
interesses agrícolas da UE.


