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Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon arutas küsimust oma 22. jaanuari 2020. aasta 
koosolekul. Nimetatud koosolekul1 otsustas komisjon ühehäälselt paluda vastutaval 
põhiseaduskomisjonil lisada oma soovitusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

(alla kirjutanud) Norbert Lins

1 Lõpphääletusel olid kohal järgmised parlamendiliikmed: Norbert Lins (esimees), Mairead McGuinness 
(arvamuse koostaja), 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



PE645.078v03-00 2/3 AL\1197026ET.docx

ET

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon soovib rõhutada järgmisi olulisi aspekte, mis 
puudutavad Brexiti mõju ELi põllumajandusele ning väljaastumislepingus ja poliitilises 
deklaratsioonis esitatud lahendusi. 

1. Põllumajanduspoliitika seisukohast ei näi Ühendkuningriigi väljaastumine iseenesest 
põhjustavat ületamatuid probleeme, kuna ühise põllumajanduspoliitika mehhanismide 
kohaldamist ja toetuste maksmist Ühendkuningriigile on suhteliselt lihtne lõpetada. 
Väljaastumislepinguga ette nähtud üleminekuperioodi lõppemine samaaegselt praeguse 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) lõppemisega lihtsustaks seda;

2. Sooviksime siiski juhtida tähelepanu sellele, et kui üleminekuperioodi pikendatakse, 
peavad lepingu artikli 132 kohaselt kaasnema sellega asjakohased rahastamissätted ja 
nõuetekohased arveldused selle perioodi lõpus, olenemata sellest, et Ühendkuningriiki 
käsitatakse alates 2021. aastast mitmeaastase finantsraamistiku alusel kolmandana riigina;

3. Lepingut käsitlevate läbirääkimiste ajal on põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjonile tõsist muret valmistanud EList pärit põllumajandustoodete, toiduainete ja jookide 
suhtes kohaldatavate arvukate (rohkem kui 3000) geograafiliste tähiste jätkuv kaitse 
Ühendkuningriigis. Seetõttu on komisjon rahul, et praegune tekst tagab ELi geograafiliste 
tähiste kaitse Põhja-Iirimaal ja üleminekuperioodi lõpuks heaks kiidetud ELi geograafiliste 
tähiste kaitse Ühendkuningriigi teistes osades;

4. Soovime rõhutada, kui oluline on seda kaitset ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste 
suhete korralduses säilitada. Lisaks sellele, et see korraldus peaks hõlmama kõiki 
olemasolevaid ELi geograafilisi tähiseid, peaks see meie arvates hõlmama ka kahepoolseid 
koostöömehhanisme, vastavalt millele tunnustavad Ühendkuningriik ja EL 27 vastastikku 
selliseid geograafilisi tähiseid, mis kiidetakse heaks pärast üleminekuperioodi lõppu, ning 
vajaduse korral siis, kui Iirimaad/Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli kohaldamine lõpetataks 
vastavalt selle artiklile 18;

5. Oleme täiel määral teadlikud sellest, et Iirimaa ja Põhja-Iirimaa küsimus mõjutab 
lisaks põllumajandussektorile ka teisi valdkondi. Võttes arvesse tariifsete ja mittetariifsete 
tõkete tähtsust põllumajanduses, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa põllumajandusturgude väga 
integreeritud ja teineteisest sõltuvat olemust ning elusloomade, valmistoodete ja edasist 
töötlemist vajavate toodete pidevat piiriülest ringlust, on selle küsimuse sujuv lahendamine 
kõnealuse sektori jaoks eriti oluline. Seepärast pooldab põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjon praeguse olukorra säilitamist, praegust nähtamatut piiri ning põhja-lõuna koostööd 
Iirimaa saarel, nagu on sätestatud suure reede kokkuleppes, eeldusel et antakse 
Iirimaad/Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli artiklis 18 osutatud demokraatlik nõusolek;
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6. Samal ajal sooviksime rõhutada, et äärmiselt oluline on tagada protokolli 
nõuetekohane rakendamine, et mitte ainult säilitada eespool nimetatud praegust olukorda, 
vaid ka vältida lünkade tekkimist ELi tariifse ja mittetariifse kaitse mehhanismides. 
Ühiskomitee töö protokollist tuleneva korralduse viimistlemisel on väga oluline. Neid kahte 
eesmärki tuleks arvesse võtta ja ellu viia tulevasi suhteid puudutava korralduse kaudu, kui 
protokolli artikli 18 kohaselt enam ei kohaldata;

7. Brexitist tulenevad peamised põllumajandusküsimused on seotud kaubandusega. 
Põllumajandustoodete ja põllumajanduslike toiduainete tariifse ja mittetariifse kaitse tase on 
ELis ja enamikus maailma riikides väga kõrge. Nii saab ka tõenäoliselt olema 
Ühendkuningriigis. Seetõttu kannatab see sektor Ühendkuningriigi tolliliidust ja ühtsest turust 
lahkumise tagajärjel üleminekuperioodi lõpus kõige enam, eriti kuna vastavad 
kaubandusmahud on märkimisväärsed: praeguste kaubavoogude põhjal võiks 
Ühendkuningriigist saada pärast Brexitit EL 27 peamine põllumajandusliku toidutööstuse 
valdkonna kaubanduspartner nii ekspordi kui ka impordi vallas;

8. Seepärast soovime juhtida tähelepanu sellele, et kui leping jõustub, on äärmiselt 
oluline kasutada ära üleminekuperioodi, et pidada läbirääkimisi laiaulatusliku korra üle, 
millega luuakse poliitilises deklaratsioonis ette nähtud vabakaubanduspiirkond. Kui see ei 
õnnestu, sattuks põllumajandussektor kahepoolses kaubanduses tõeliselt raskesse olukorda, 
kus Ühendkuningriik ja EL 27 kaupleksid Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite alusel, 
ilma et neil oleks teineteise turule eelisjuurdepääsu, ning nende õigusraamistikes tekiksid 
tõenäoliselt erinevused. Rõhutame tungivalt, et põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 
arvates tuleks teha kõik selleks, et sellist stsenaariumi vältida. Kui see ei ole võimalik, nõuab 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon tungivalt, et komisjon eraldaks piisavad vahendid, 
et leevendada üleminekuperioodi lõpus valitseda võiva raske olukorra mõju 
põllumajandustootjatele ja põllumajanduslikule toidutööstusele, nagu on kavandatud ka 
väljaastumislepingu ratifitseerimata jätmise korral;

9. Pärast EList väljaastumist Ühendkuningriigis kehtestatav uus riiklik 
põllumajanduspoliitika ja muude kolmandate riikidega sõlmitavad uued kaubanduslepingud 
avaldavad sektorile samuti otsustavat mõju. Neid käesolevas arvamuses siiski ei käsitleta;

10. Seega toetab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon kindlalt ELi ja 
Ühendkuningriigi läbirääkijate kokku lepitud väljaastumislepingut, mis edastati nõusoleku 
saamiseks Euroopa Parlamendile, ning loodab, et selle jõustumine ja nõuetekohane 
rakendamine avab tee ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete korraldusele, millega 
säilitatakse võimalikult suurel määral ELi põllumajanduslikud huvid.


