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Vážený pane předsedo,

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova projednal tuto záležitost na své schůzi dne 22. ledna 
2020. Na této schůzi1 se výbor jednomyslně rozhodl vyzvat Výbor pro ústavní záležitosti, 
jako příslušný výbor, aby do doporučení, které přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

(podepsaný) Norbert Lins

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Norbert Lins (předseda), Mairead McGuinness (zpravodajka pro 
stanovisko), 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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NÁVRHY

Výbor AGRI si přeje zdůraznit následující hlavní body týkající se dopadu brexitu 
na zemědělství v EU a řešení navržených v dohodě o vystoupení a v politickém prohlášení. 

1. Pokud jde o zemědělskou politiku jako takovou, samotné vystoupení Spojeného 
království z EU patrně nepovede k nepřekonatelným problémům vzhledem k tomu, že 
uplatňování mechanismů a plateb SZP ve vztahu ke Spojenému království je možné relativně 
snadno ukončit. V tomto ohledu by situaci usnadnila skutečnost, že ukončení přechodného 
období stanoveného v dohodě o vystoupení by se krylo s ukončením současného VFR (2014–
2020);

2. rádi bychom však poukázali na to, že jakékoli prodloužení přechodného období budou 
muset provázet odpovídající ustanovení o financování a že ke konci tohoto období bude 
muset být provedena řádná účetní uzávěrka, jak je stanoveno v článku 132 dohody, a to 
i přesto, že Spojené království bude podle VFR od roku 2021 vnímáno jako třetí země;

3. při jednáních o dohodě vedla k obavám výboru AGRI otázka, zda bude ve Spojeném 
království zachována ochrana četných (více než 3000) zeměpisných označení, která se 
uplatňují na zemědělské produkty, potraviny a nápoje pocházející z EU. V tomto ohledu 
výbor vyjadřuje uspokojení nad tím, že současné znění zajišťuje ochranu zeměpisných 
označení EU v Severním Irsku a ochranu zeměpisných označení EU schválených ke konci 
přechodného období v ostatních částech Spojeného království; 

4. rádi bychom zdůraznili význam zachování této ochrany v ujednáních, jimiž se budou 
řídit budoucí vztahy. Kromě toho by tato ujednání měla nejen pokrýt všechna stávající 
geografická označení EU, ale podle našeho názoru by měla také zahrnout mechanismy 
dvoustranné spolupráce sloužící k tomu, aby Spojené království a státy EU-27 vzájemné 
uznaly nová zeměpisná označení schválená po přechodném období, a eventuálně také 
v případě, že by se přestal uplatňovat protokol týkající se Irska a Severního Irska v souladu 
s článkem 18 tohoto protokolu;

5. velmi dobře si uvědomujeme, že otázka Irska a Severního Irska má dopady, které 
dalece přesahují odvětví zemědělství. Avšak vzhledem k důležitosti celních a necelních 
překážek v zemědělství, k vysoce propojeným a provázaným zemědělským trhům Irska 
a Severního Irska, a vzhledem k tomu, že se přes hranice neustále přepravují živá zvířata, 
konečné výrobky a výrobky vyžadující další zpracování, je hladké řešení této otázky pro toto 
odvětví zvláště důležité. Výbor AGRI v této souvislosti vítá zachování statu quo, současnou 
neviditelnou hranici a spolupráci mezi Severem a Jihem na ostrově Irsko, jak je stanoveno ve 
Velkopáteční dohodě, pokud bude udělen demokratický souhlas, na nějž odkazuje článek 18 
protokolu o Irsku a Severním Irsku; 
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6. Zároveň bychom chtěli zdůraznit, že je naprosto nezbytné zajistit řádné provádění 
Protokolu nejen proto, aby se zachoval výše uvedený status quo, ale také proto, aby se 
nevytvářely mezery v celní a necelní ochraně EU. Při finalizaci ujednání v rámci protokolu 
bude mít zásadní význam činnost Smíšeného výboru. Tyto dva záměry by se měly také 
odrážet a prosazovat prostřednictvím všech ujednání o budoucích vztazích, pokud by se 
Protokol v souladu s článkem 18 přestal uplatňovat;

7. hlavní otázky v oblasti zemědělství, které brexit vyvolal, souvisejí s obchodem. 
Zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty mají nejvyšší úroveň celní a necelní 
ochrany v EU a ve většině zemí světa a pravděpodobně tomu tak bude i v případě Spojeného 
království. Toto odvětví by tudíž mohlo vystoupením Spojeného království z celní unie 
a z jednotného trhu na konci přechodného období utrpět nejvíce, a to zejména proto, že je 
v sázce značný objem obchodu. Na základě současných obchodních toků by se Spojené 
království mohlo po brexitu stát hlavním partnerem EU-27 v oblasti zemědělsko-
potravinářského obchodu, pokud jde o vývoz i o dovoz;

8. rádi bychom proto poukázali na to, že pokud dohoda vstoupí v platnost, bude nanejvýš 
důležité využít přechodného období ke sjednání komplexních ujednání a k vytvoření zóny 
volného obchodu, jak stanoví politické prohlášení. Pokud by k tomu nedošlo, zemědělské 
odvětví by čelilo skutečnému neřízenému brexitu v oblasti bilaterálního obchodu, kdy by 
Spojené království i EU-27 obchodovaly podle pravidel Světové obchodní organizace, bez 
jakéhokoli preferenčního vzájemného přístupu na trh, a mohly by se začít vzdalovat, i pokud 
jde o jejich příslušné právní rámce. Chtěli bychom velmi zdůraznit, že z pohledu výboru 
AGRI by se mělo učinit vše pro to, aby k takovému scénáři nedošlo. Pokud by to nebylo 
možné, výbor AGRI by naléhavě vyzval Komisi, aby v případě, že na konci přechodného 
období dojde k neřízenému brexitu, poskytla dostatečné zdroje s cílem zmírnit dopady na 
zemědělce a na zemědělsko-potravinářský průmysl, stejně jako bylo plánováno pro případ, 
že by nedošlo k ratifikaci dohody o vystoupení;

9. rozhodující dopad na toto odvětví bude mít také nová vnitrostátní zemědělská politika, 
již Spojené království zavede po svém vystoupení z EU, a nové obchodní dohody, které 
sjedná s dalšími třetími zeměmi. Tyto záležitosti však přesahují rámec tohoto stanoviska 
k dohodě;

10. výbor AGRI proto rozhodně podporuje dohodu o vystoupení, na níž se dohodli 
vyjednavači EU a Spojeného království a jež byla předána Parlamentu pro účely udělení 
souhlasu, a doufá, že její vstup v platnost a její řádné provádění otevře cestu k ujednáním 
o budoucích vztazích, která budou v nejvyšší možné míře chránit zemědělské zájmy EU.


