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Уважаеми г-н Таяни,

Комисията по земеделие и развитие на селските райони разгледа този въпрос на своето 
заседание от 22 януари 2020 г. На същото заседание1 тя единодушно реши да прикани 
водещата комисия по конституционни въпроси да включи в своята препоръка 
посочените по-долу предложения.

С уважение,

(подпис) Норберт Линс

1 На окончателното гласуване присъстваха: Норберт Линс (председател), Марейд Макгинес (докладчик 
по становище), Алваро Амаро, Франц Богович, Даниел Буда, Херберт Дорфман, Балаж Хидвеги, Петер 
Яр, Марлене Мортлер, Ан Сандер, Симоне Шмидбауер, Хуан Игнасио Соидо Алварес, Клара Агилера, 
Ерик Андрийо, Атила Ара-Ковач, Кармен Аврам, Адриан-Драгош Беня, Изабел Карваляйш, Паоло Де 
Кастро, Юозас Олекас, Масимилиано Смерильо, Атидже Алиева-Вели, Асгер Кристенсен, Жереми 
Десерл, Мартин Хлавачек, Елси Катайнен, Улрике Мюлер, Шийла Ричи, Мара Бицото, Анджело Чока, 
Иван Давид, Жил Льобретон, Максет Пирбакас, Беноа Бито, Мартин Хойслинг, Пер Холмгрен, Бронис 
Ропе, Сара Винер, Масали Агилар, Кшищоф Юргел, Збигнев Кужмюк, Берт-Ян Руйсен, Вероника 
Вреционова, Люк Минг Фланаган, Петрос Кокалис, Дино Джарусо, Иван Вилибор Синчич
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони би желала да изтъкне следните 
основни точки по отношение на въздействието на излизането на Обединеното кралство 
от ЕС върху селското стопанство на ЕС и на решенията, предложени в споразумението 
за оттегляне и политическата декларация. 

1. Оттеглянето на Обединеното кралство изглежда не поражда непреодолими 
проблеми по отношение на селскостопанската политика, тъй като прилагането на 
механизмите и плащанията на ОСП към Обединеното кралство може да бъде 
преустановено сравнително лесно. Фактът, че краят на преходния период, 
предвиден в Споразумението за оттегляне, ще съвпадне с края на текущата МФР 
(2014—2020 г.), ще улесни нещата в това отношение;

2. При все това бихме желали да посочим, че всяко удължаване на преходния период 
ще трябва да бъде придружено от подходящи финансови разпоредби и сметки, 
които да бъдат надлежно уредени в края на този период, както е предвидено в 
член 132 от споразумението, независимо от това, че от 2021 г. нататък Обединеното 
кралство ще се счита за трета държава в рамките на МФР;

3. Осигуряването на непрекъснатост на защитата в Обединеното кралство за 
многобройните (над 3000) географски означения, приложими за селскостопанските, 
хранителните и алкохолните продукти с произход от ЕС, бе сериозен източник на 
безпокойство за комисията по земеделие и развитие на селските райони по време на 
преговорите по споразумението. Ето защо комисията изразява задоволството си, че 
настоящият текст гарантира защитата на географските указания на ЕС в Северна 
Ирландия, както и защитата на географските указания на ЕС, одобрени до края на 
преходния период в други части на Обединеното кралство;

4. Бихме искали да подчертаем колко е важно тази защита да се запази в 
разпоредбите, уреждащи бъдещите отношения. Нещо повече, тези договорености 
следва не само да обхванат всички съществуващи географски указания на ЕС, но 
също така, по наше мнение, да включват механизми за двустранно сътрудничество 
за взаимно признаване от страна на Обединеното кралство и на ЕС-27 на новите 
географски означения, одобрени след преходния период, а също така, при 
целесъобразност, в случай че Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия престане 
да се прилага съгласно член 18 от него;

5. Напълно съзнаваме, че въпросът за Ирландия и Северна Ирландия има измерения с 
въздействие далеч отвъд сектора на селското стопанство. Като се има предвид 
обаче значението на тарифните и нетарифните бариери в селското стопанство, 
силно интегрираният и взаимозависим характер на ирландските и 
северноирландските селскостопански пазари и постоянното движение през 
границата на живи животни, готови продукти и продукти, за които е необходимо 
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допълнително обработване, гладкото решаване на този проблем е от особено 
значение за този сектор. В тази връзка комисията AGRI приветства запазването на 
съществуващото положение, на настоящата невидима граница и на 
сътрудничеството между северната и южната част на остров Ирландия, както е 
предвидено в Споразумението от Разпети петък, при условие че е спазено 
демократичното съгласие, посочено в член 18 от Протокола за Ирландия/Северна 
Ирландия;

6. Същевременно бихме искали да подчертаем, че е абсолютно наложително да се 
гарантира правилното прилагане на протокола, не само за да се запази 
съществуващото положение, но и да се предотврати създаването на „вратички“ в 
тарифната и нетарифната защита на ЕС. Работата на Съвместния комитет при 
финализирането на договореностите по протокола ще бъде от ключово значение. 
Тези две цели следва също така да бъдат отразени и изпълнени във всички 
договорености относно бъдещите отношения, в случай че протоколът престане да 
се прилага съгласно член 18;

7. Най-важните въпроси в областта на селското стопанство, повдигнати от излизането 
на Обединеното кралство от ЕС, се отнасят до търговията. Селскостопанските и 
хранителните продукти са тези с най-високите равнища на тарифна и нетарифна 
защита в ЕС, както е в повечето държави по света и както вероятно ще бъде и в 
Обединеното кралство. Поради това този сектор е засегнат в най-голяма степен от 
оттеглянето на Обединеното кралство от митническия съюз и единния пазар в края 
на преходния период, особено предвид факта, че съответният обем на търговията е 
значителен: въз основа на настоящите търговски потоци Обединеното кралство би 
могло да стане най-големият търговски партньор на ЕС-27 за селскостопански 
хранителни продукти след излизането на Обединеното кралство от ЕС, по 
отношение както на износа, така и на вноса;

8. Поради това бихме искали да отбележим, че ако споразумението влезе в сила, ще 
бъде от изключително значение преходният период да бъде използван, за да се 
договорят всеобхватни споразумения, които да създадат зона за свободна търговия, 
както е предвидено в политическата декларация. В противен случай 
селскостопанският сектор ще бъде изправен пред реален риск от крах на 
двустранната търговия, а Обединеното кралство и ЕС-27 ще се окажат подчинени 
на правилата на Световната търговска организация без преференциален достъп до 
пазара на другата страна и дори с евентуални отклонения по отношение на 
съответните си регулаторни рамки. Бихме искали да подчертаем, че от гледна точка 
на комисията по земеделие и развитие на селските райони следва да се направи 
всичко възможно, за да се избегне подобен сценарий. Ако това се окаже 
невъзможно и се стигне до оттегляне без споразумение, комисията по земеделие и 
развитие на селските райони ще призове настоятелно Комисията да предостави 
достатъчно ресурси за смекчаване на последиците за земеделските стопани и 
хранително-вкусовата промишленост в края на преходния период, както беше 
планирано в случай на неизпълнение на задължението за ратифициране на 
споразумението за оттегляне;
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9. Новата национална селскостопанска политика, която Обединеното кралство ще 
въведе след оттеглянето си от ЕС, и новите търговски споразумения, които ще 
сключи с други трети държави, също ще окажат решаващо въздействие върху 
сектора. Въпреки това те са извън обхвата на настоящото становище относно 
споразумението;

10. Поради това комисията по земеделие и развитие на селските райони (комисията 
AGRI) категорично подкрепя Споразумението за оттегляне, договорено между 
преговарящите от ЕС и Обединеното кралство и предоставено на Парламента за 
одобрение, и се надява, че влизането в сила и правилното изпълнение на това 
споразумение ще отвори пътя към договорености относно бъдещите отношения, 
които ще запазят, доколкото е възможно, интересите на ЕС в областта на селското 
стопанство.


