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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je vprašanje obravnaval na seji 22. januarja 2020. 
Soglasno se je odločil1, da Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor pozove, naj v svoje 
priporočilo vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

(podpis) Norbert Lins

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Norbert Lins (predsednik), Mairead McGuinness (pripravljavka 
mnenja), 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, Atidže Alieva-Veli (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 Kokalis (Petros Kokkalis), Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić.
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POBUDE

Odbor AGRI želi poudariti naslednje bistvene točke v zvezi z vplivom izstopa Združenega 
kraljestva na kmetijstvo EU in predlaganimi rešitvami v sporazumu o izstopu in politični 
deklaraciji. 

1. Kaže, da izstop Združenega kraljestva ne povzroča nepremostljivih težav na področju 
kmetijske politike, saj se lahko sorazmerno brez težav prenehajo izvajati mehanizmi in 
plačila iz SKP za Združeno kraljestvo. Ker bi lahko konec prehodnega obdobja, 
predvidenega v sporazumu o izstopu, sovpadal s koncem sedanjega večletnega 
finančnega okvira (2014–2020), bi to olajšalo zadeve;

2. Vendar želimo poudariti, da bi bilo treba vsako podaljšanje prehodnega obdobja 
pospremiti z ustreznimi finančnimi določbami in računovodskimi izkazi, ki bi bili 
ustrezno poravnani ob koncu tega obdobja, kot je določeno v členu 132 sporazuma, ne 
glede na to, da bi Združeno kraljestvo v večletnem finančnem okviru od leta 2021 dalje 
veljalo za tretjo državo;

3. Člane odbora AGRI je med pogajanji o sporazumu zelo skrbelo, ali bodo v Združenem 
kraljestvu še nadalje zaščitene številne geografske označbe (več kot 3000), ki se 
uporabljajo za kmetijske in živilske proizvode ali pijače s poreklom v EU. V zvezi s tem 
so člani odbora prepričani, da sedanje besedilo zagotavlja zaščito geografskih označb EU 
na Severnem Irskem in zaščito geografskih označb EU, ki bodo odobrene do konca 
prehodnega obdobja, v drugih delih Združenega kraljestva;

4. Želimo poudariti, da je treba to zaščito ohraniti tudi v dogovorih, ki bodo urejali 
prihodnje odnose. Poleg tega bi morali ti dogovori ne le vključevati vse obstoječe 
geografske označbe EU, temveč po našem mnenju tudi mehanizme dvostranskega 
sodelovanja, da bi Združeno kraljestvo in EU-27 vzajemno priznavala nove geografske 
označbe, odobrene po prehodnem obdobju, če bi se v skladu s členom 18 prenehal 
uporabljati Protokol o Irski/Severni Irski;

5. Zavedamo se, da vprašanje Irske in Severne Irske močno presega kmetijski sektor. 
Vendar je glede na pomen tarifnih in netarifnih ovir v kmetijstvu, veliko povezanost in 
soodvisnost irskega in severnoirskega kmetijskega trga ter stalno čezmejno prehajanje 
živih živali, končnih izdelkov in izdelkov, ki zahtevajo nadaljnjo predelavo, za ta sektor 
še posebej pomembno, da pri tem vprašanju ne pride do zapletov. V zvezi s tem odbor 
AGRI pozdravlja ohranitev sedanjega stanja, sedanjega neopaznega sodelovanja na meji 
in med severnimi in južnimi predeli irskega otoka, kot je določeno v Velikonočnem 
sporazumu, če se spoštuje demokratično soglasje iz člena 18 Protokola o Irski/Severni 
Irski;
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6. Hkrati bi radi poudarili, da je nujno treba zagotoviti ustrezno izvajanje protokola, da se 
ohrani zgoraj omenjeno stanje in da se preprečijo vrzeli v tarifni in netarifni zaščiti EU. 
Ključnega pomena bo delo skupnega odbora pri končni določitvi ukrepov v okviru 
protokola. Ta dva cilja bi bilo treba upoštevati in uveljavljati tudi v vseh dogovorih o 
prihodnjih odnosih, če bi se protokol v skladu s členom 18 prenehal uporabljati;

7. Glavna vprašanja v zvezi s kmetijstvom, ki se zastavljajo zaradi izstopa Združenega 
kraljestva, se nanašajo na trgovino. Kmetijski in agroživilski proizvodi so tisti, ki imajo 
najvišjo tarifno in netarifno zaščito v EU in v večini držav po svetu in tako bo najbrž tudi 
v Združenem kraljestvu. Po koncu prehodnega obdobja bo sektor zato najbolj trpel zaradi 
izstopa Združenega kraljestva iz carinske unije in skupnega trga, zlasti zaradi velikega 
obsega trgovanja: na podlagi sedanjih trgovinskih tokov bi lahko Združeno kraljestvo po 
izstopu iz EU postalo glavni agroživilski trgovinski partner EU-27 za izvoz in uvoz;

8. Zato bi radi poudarili, da bo v primeru veljavnosti sporazuma izredno pomembno 
izkoristiti prehodno obdobje za pogajanja o celoviti ureditvi, da bi se vzpostavilo 
območje proste trgovine, kot je predvideno v politični izjavi. Če do tega ne bi prišlo, bi se 
kmetijski sektor soočil s katastrofalnimi posledicami na področju dvostranske trgovine, 
saj bi Združeno kraljestvo in EU-27 trgovala v skladu s pravili Svetovne trgovinske 
organizacije, brez vsakršnega preferencialnega dostopa do trga druge pogodbenice, najbrž 
pa bi se tudi začela razlikovati v svojih regulativnih okvirih. Odločno poudarjamo, da bi 
bilo treba z vidika odbora AGRI storiti vse, kar se da, da bi se izognili temu scenariju. Če 
to ne bi bilo mogoče in bi prišlo do omenjenih katastrofalnih posledic, odbor AGRI 
poziva Komisijo, naj ob koncu prehodnega obdobja zagotovi zadostna sredstva za 
ublažitev posledic za kmete in agroživilsko industrijo, kot je bilo predvideno v primeru 
neratifikacije sporazuma o izstopu;

9. Nova nacionalna kmetijska politika, ki jo bo Združeno kraljestvo vzpostavilo po izstopu 
iz EU, in novi trgovinski sporazumi, o katerih se bo dogovorilo z drugimi tretjimi 
državami, bodo prav tako odločilno vplivali na sektor, a to presega namen tega mnenja o 
sporazumu;

10. Zato odbor AGRI odločno podpira sporazum o izstopu, o katerem so se dogovorili 
pogajalci EU in Združenega kraljestva in ki je bil predložen Parlamentu v odobritev, ter 
upa, da bosta začetek veljavnosti in njegovo pravilno izvajanje omogočila ureditev 
prihodnjih odnosov, ki bodo v največji možni meri ohranjali kmetijske interese EU.


