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Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a examinat chestiunea în cauză în cursul 
reuniunii sale din 22 ianuarie 2020. În cadrul acestei reuniuni1, ea a decis în mod unanim să 
recomande Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de recomandare ce urmează a fi adoptată.

Vă asigur, domnule Președinte, de înalta mea considerație,

(semnătura) Norbert Lins

1 La votul final au fost prezenți: Norbert Lins (președinte), Mairead McGuinness (raportoare pentru aviz), 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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SUGESTII 

Comisia AGRI dorește să sublinieze următoarele aspecte esențiale privind impactul Brexitului 
asupra agriculturii din UE și privind soluțiile propuse în acordul de retragere și în declarația 
politică. 

1. În ceea ce privește politica agricolă în sine, retragerea Regatului Unit nu pare să ridice 
probleme insurmontabile, întrucât aplicarea mecanismelor și a plăților din cadrul PAC în 
Regatul Unit poate fi întreruptă relativ ușor. Faptul că încheierea perioadei de tranziție 
prevăzute în acordul de retragere ar coincide cu sfârșitul actualului CFM (2014-2020) ar 
facilita lucrurile în acest sens.

2. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că orice prelungire a perioadei de tranziție ar 
trebui să fie însoțită de dispoziții corespunzătoare de finanțare, iar conturile ar trebui 
închise corespunzător la sfârșitul acestei perioade, astfel cum se prevede la articolul 132 
din acord, chiar dacă Regatul Unit va fi considerat o țară terță în cadrul CFM începând cu 
anul 2021.

3. Continuarea protejării în Regatul Unit a numeroaselor indicații geografice (IG) care se 
aplică produselor agricole, alimentare sau băuturilor originare din UE (peste 3000) a 
reprezentat o preocupare importantă a Comisiei AGRI pe parcursul negocierilor pentru 
acord. În acest sens, Comisia AGRI este mulțumită de faptul că textul actual asigură 
protecția indicațiilor geografice ale UE în Irlanda de Nord și protecția indicațiilor 
geografice ale UE aprobate până la sfârșitul perioadei de tranziție în alte părți ale 
Regatului Unit.

4. Am dori să subliniem importanța menținerii acestei protecții în dispozițiile care vor 
reglementa relațiile viitoare. În plus, nu numai că aceste dispoziții ar trebui să acopere 
toate indicațiile geografice existente ale UE, ci, în opinia noastră, ele ar trebui să includă 
și mecanisme bilaterale de cooperare pentru recunoașterea reciprocă de către Regatul 
Unit și UE-27 a unor noi indicații geografice aprobate după perioada de tranziție, precum 
și în cazul în care Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord va înceta să se aplice în 
temeiul articolului 18 din acest protocol.

5. Suntem pe deplin conștienți de faptul că problema Irlandei și a Irlandei de Nord are 
implicații care depășesc cu mult sectorul agricol. Cu toate acestea, dată fiind importanța 
barierelor tarifare și netarifare în agricultură, caracterul puternic integrat și interdependent 
al piețelor agricole din Irlanda și din Irlanda de Nord, precum și circulația constantă peste 
graniță a animalelor vii, a produselor finite și a produselor care necesită prelucrare 
ulterioară, este deosebit de important pentru sector ca acest aspect să fie tratat fără 
probleme. În acest sens, Comisia AGRI salută menținerea statu-quo-ului, granița actuală 
invizibilă și cooperarea nord-sud pe insula irlandeză, astfel cum sunt stabilite în Acordul 
din Vinerea Mare, cu condiția ca acordul democratic menționat la articolul 18 din 
Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord să fie respectat.
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6. În același timp, am dori să subliniem necesitatea absolută de a asigura punerea în aplicare 
corespunzătoare a protocolului, nu numai pentru a menține statu-quo-ul menționat mai 
sus, ci și pentru a preveni crearea unor lacune în protecția tarifară și netarifară a UE. 
Activitatea Comitetului mixt în ceea ce privește finalizarea acordurilor în temeiul 
protocolului va fi esențială. Aceste două obiective ar trebui, de asemenea, să fie reflectate 
și puse în aplicare în orice acord privind relația viitoare, în cazul în care protocolul ar 
înceta să se aplice în temeiul articolului 18.

7. Principalele probleme agricole cauzate de Brexit se referă la comerț. Produsele agricole și 
agroalimentare sunt cele care beneficiază de cel mai înalt nivel de protecție tarifară și 
netarifară în UE, la fel ca în majoritatea țărilor din lume și așa cum va fi probabil cazul și 
în Regatul Unit. Prin urmare, acest sector este cel care va suferi cel mai mult de pe urma 
retragerii Regatului Unit din uniunea vamală și de pe piața unică la sfârșitul perioadei de 
tranziție, mai ales că volumele comerciale în cauză sunt semnificative: pe baza fluxurilor 
comerciale actuale, după Brexit Regatul Unit ar putea deveni principalul partener 
comercial agroalimentar al UE-27, atât pentru exporturi, cât și pentru importuri.

8. Prin urmare, am dori să subliniem că, în cazul în care acordul va intra în vigoare, va fi 
extrem de important să profităm de perioada de tranziție pentru a negocia acorduri 
cuprinzătoare care să creeze o zonă de liber schimb, astfel cum se prevede în declarația 
politică. În caz contrar, sectorul agricol se va confrunta cu scenariul unui real risc de 
prăbușire a comerțului bilateral, comerțul dintre Regatul Unit și UE-27 se va desfășura în 
conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului, fără niciun acces pe piață 
preferențial reciproc și poate chiar cele două entități vor începe să aibă cadre de 
reglementare divergente. Dorim să subliniem ferm faptul că, din perspectiva Comisiei 
AGRI, ar trebui să se facă tot ce este posibil pentru a evita un astfel de scenariu. În cazul 
în care acest lucru nu se va dovedi posibil, Comisia AGRI va îndemna Comisia să 
furnizeze resurse suficiente pentru a atenua efectele asupra agricultorilor și a industriei 
agroalimentare, în cazul în care la sfârșitul perioadei de tranziție se va ajunge la scenariul 
de ruptură brutală, așa cum s-a prevăzut în cazul neratificării acordului de retragere.

9. Noua politică agricolă națională pe care Regatul Unit o va pune în aplicare după 
retragerea sa din UE și noile acorduri comerciale pe care le va încheia cu alte țări terțe 
vor avea, de asemenea, un impact decisiv asupra sectorului. Acestea însă nu fac obiectul 
prezentului aviz cu privire la acord.

10. În consecință, Comisia AGRI sprijină ferm acordul de retragere, astfel cum a fost 
convenit de către negociatorii UE și ai Regatului Unit și care a fost supus spre aprobare 
Parlamentului, și speră că intrarea în vigoare și punerea în aplicare corespunzătoare a 
acestuia vor deschide calea către acorduri privind o relație viitoare care va prezerva, pe 
cât posibil, interesele agricole ale UE.


