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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa 
kokouksessaan 22. tammikuuta 2020. Viimeksi mainitussa kokouksessa1 se päätti 
yksimielisesti pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset suositukseensa.

Kunnioittavasti

(allek.) Norbert Lins

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Norbert Lins (puheenjohtaja), Mairead McGuinness 
(valmistelija), 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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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta haluaa korostaa seuraavia keskeisiä 
seikkoja, jotka koskevat brexitin vaikutuksia maatalouteen sekä erosopimuksessa ja 
poliittisessa julistuksessa ehdotettuja ratkaisuja:

1. Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta ei näyttäisi aiheuttavan ylitsepääsemättömiä 
ongelmia varsinaiselle maatalouspolitiikalle, koska yhteisen maatalouspolitiikan 
mekanismien soveltaminen ja YMP:n mukaisten tukien maksaminen Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle voidaan keskeyttää suhteellisen helposti. Erosopimuksessa vahvistetun 
siirtymäkauden päättyminen samaan aikaan kuin nykyinen monivuotinen rahoituskehys 
(2014–2020) helpottaa tätä;

2. haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että jos siirtymäkautta pidennetään, sopimuksen 
132 artiklan mukaisesti tätä varten on oltava asiaankuuluvat rahoitusta koskevat 
määräykset ja tilinpäätökset on selvitettävä asianmukaisesti kyseisen kauden lopussa, 
siitä huolimatta, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään kolmantena maana vuodesta 
2021 alkaen sovellettavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

3. sopimusneuvotteluja käytäessä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on 
ollut vakavasti huolestunut EU:sta peräisin oleviin maatalous-, elintarvike- ja 
juomatuotteisiin sovellettavien maantieteellisten merkintöjen (joita on yli 3 000) suojelun 
jatkumisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän vuoksi valiokunta on tyytyväinen, 
että nykyisellä sopimustekstillä varmistetaan EU:n maantieteellisten merkintöjen suojelu 
Pohjois-Irlannissa ja siirtymäkauden loppuun mennessä hyväksyttyjen EU:n 
maantieteellisten merkintöjen suojelu Yhdistyneen kuningaskunnan muissa osissa;

4. haluaisimme korostaa, että on tärkeää säilyttää tämä suojelu EU:n ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevissa järjestelyissä. Sen lisäksi, että näiden 
järjestelyjen olisi katettava kaikki EU:n maantieteelliset merkinnät, niihin olisi 
mielestämme kuuluttava myös kahdenvälisiä yhteistyömenettelyjä, joiden mukaisesti 
Yhdistynyt kuningaskunta ja 27 jäsenvaltion unioni tunnustavat vastavuoroisesti 
maantieteelliset merkinnät, jotka on hyväksytty siirtymäkauden jälkeen tai tarpeen 
vaatiessa siinä tapauksessa, että Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 
soveltaminen lakkaisi kyseisen pöytäkirjan 18 artiklan mukaisesti;

5. olemme hyvin tietoisia siitä, että Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva kysymys vaikuttaa 
maatalousalan lisäksi muihinkin aloihin. Tämän kysymyksen ratkaisu on kuitenkin 
erityisen tärkeää kyseisellä alalla, kun otetaan huomioon tulliesteiden ja muiden kuin 
tulliesteiden merkittävyys maatalousalalla, Irlannin ja Pohjois-Irlannin 
maatalousmarkkinoiden yhtenäisyys ja riippuvuus toisistaan sekä elävien eläinten, 
valmiiden tuotteiden ja jatkojalostusta vaativien tuotteiden jatkuva vienti rajan yli. Tämän 
vuoksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta suhtautuu myönteisesti 
vallitsevan tilan, nykyisen näkymättömän rajan ja pitkänperjantain sopimuksen mukaisen 
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pohjoisen ja etelän välisen yhteistyön säilyttämiseen Irlannin saarella, mikäli 
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artiklassa mainittu demokraattinen 
suostumus taataan;

6. samalla haluamme korostaa, että pöytäkirjan asianmukainen täytäntöönpano on 
ehdottomasti varmistettava, jotta voidaan paitsi säilyttää edellä mainittu vallitseva tila 
myös estää aukkojen syntyminen EU:n tullisuojeluun ja muuhun kuin tulleihin 
perustuvaan suojeluun. Sekakomitean työ pöytäkirjan mukaisten järjestelyjen 
viimeistelyssä on ratkaisevan tärkeää. Nämä kaksi tavoitetta olisi otettava huomioon ja 
pantava täytäntöön missä tahansa tulevaa suhdetta koskevissa järjestelyissä, mikäli 
pöytäkirjan soveltaminen lakkaisi 18 artiklan mukaisesti;

7. brexitin aiheuttamat merkittävimmät haasteet maatalousalalla liittyvät kaupankäyntiin. 
Maatalous- ja elintarviketuotteet ovat tehokkaimmin tulleilla ja muilla toimilla suojattuja 
tuotteita EU:ssa ja useimmissa maailman maissa. Näin tulee oletettavasti olemaan myös 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Erityisesti koska maatalousalalla käytävän kaupan 
määrä on merkittävä, se joutuu kärsimään eniten Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa 
tulliliitosta ja sisämarkkinoilta siirtymäkauden loputtua: nykyisten kauppavirtojen 
perusteella Yhdistyneestä kuningaskunnasta voi tulla brexitin jälkeen 27 jäsenvaltion 
EU:n tärkein maatalous- ja elintarvikealan vienti- ja tuontikumppani;

8. haluamme sen vuoksi huomauttaa, että jos sopimus tulee voimaan, on erittäin tärkeää 
hyödyntää siirtymäkausi sellaisista kattavista järjestelyistä neuvottelemiseksi, joiden 
avulla luodaan vapaakauppa-alue poliittisen julistuksen mukaisesti. Ellei tämä onnistu, 
maatalousalan kahdenvälinen kauppa joutuisi todella vaikeaan tilanteeseen, kun 
Yhdistynyt kuningaskunta ja 27 jäsenvaltion EU kävisivät kauppaa Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisesti ilman etuuskohteluun perustuvaa pääsyä toistensa 
markkinoille, ja näiden sääntelypuitteet alkaisivat mahdollisesti poiketa toisistaan. 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta haluaa korostaa erityisesti, että 
tällaisen tilanteen välttämiseksi olisi ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta vaatii 
komissiota kohdentamaan riittävästi resursseja lieventämään tämän todella vaikean 
tilanteen vaikutuksia maanviljelijöihin ja maatalous- ja elintarvikealaan, mikäli siihen 
joudutaan siirtymäkauden lopussa, kuten on myös suunniteltu toimittavan siinä 
tapauksessa, että erosopimusta ei ratifioida;

9. uudella kansallisella maatalouspolitiikalla, jota Yhdistynyt kuningaskunta alkaa soveltaa 
erottuaan EU:sta, ja uusilla kauppasopimuksilla, joita se tekee muiden kolmansien 
maiden kanssa, on myös ratkaiseva vaikutus alaan. Nämä eivät kuitenkaan kuulu tämän 
sopimusta koskevan lausunnon alaan;

10. näin ollen maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta tukee voimakkaasti EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijoiden sopimaa erosopimusta, joka toimitettiin 
parlamentin käsiteltäväksi hyväksyntää varten, ja toivoo, että sopimuksen voimaantulo ja 
asianmukainen täytäntöönpano mahdollistavat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
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tulevaa suhdetta koskevat järjestelyt, joilla suojellaan mahdollisimman hyvin EU:n 
maatalouden etuja.


