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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 

tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) kopš tās ieviešanas 1962. gadā ir 

bijusi Eiropas politikas pīlārs; atgādina, ka jau kopš KLP izveides ES ir pieprasījusi 

ievērot Kopienas priekšrokas principu, kas nozīmē, ka priekšroka tiek dota produktiem no 

dalībvalstīm; 

2. norāda, ka ES kopējā lauksaimniecības politika atšķiras no citu pasaules valstu 

nozīmīgākajiem lauksaimniecības politikas virzieniem, saskaņā ar kuriem 

lauksaimniecības atbalsts ir tieši saistīts ar cenām vai ražošanas apjomu un pēc būtības ir 

pretciklisks; uzskata, ka šajos apstākļos ir svarīgi apspriest lauksaimniecības brīvās 

tirdzniecības nolīgumus, kuros netiek destabilizēta Eiropas lauksaimniecības un lauku 

nozare; 

3. uzsver, ka lauksaimniecības produktu tirdzniecībai un lauksaimniecības pārtikas nozarei ir 

būtiska loma, veicinot ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu, jo īpaši lauku apvidos, 

uzsver, ka Savienības lauksaimniecības nākotnei ir būtiski veikt ieguldījumus šajā nozarē 

un veicināt ES kā galvenās globālā tirgus dalībnieces nostāju; 

4. apzinās, ka ES lauksaimniekiem nākotnē gaidāmi lieli izaicinājumi, un uzskata, ka tāpēc 

neaizvietojama ir stabila kopēja Eiropas sistēma ES lauksaimnieku atbalstam ar KLP, ar 

ko sekmētu ieguldījumus un izaugsmi lauksaimniecības pārtikas nozarē; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā „Tirdzniecība visiem” iekļauto atsauci uz 

lauksaimniecības pārtikas rūpniecības nozari kā tādu nozari, kurā izšķiroša nozīme ir 

eksporta iespējām un kas būtu aktīvi jāsekmē ar jaunu Kopienas tirdzniecības un 

ieguldījumu stratēģiju; 

6. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt lielāku saskaņotību starp pasākumiem, kas ierosināti kā 

daļa no Savienības jaunās tirdzniecības stratēģijas, un pasākumiem, kas pieņemti kā daļa 

no KLP, lai garantētu pienācīgus ieņēmumus lauksaimniekiem un saglabātu tādu Eiropas 

ražošanas modeli, kurā tiek respektēta vide, dzīvnieki, pārtikas nekaitīgums un reģionālais 

līdzsvars; atgādina, kā jau tika uzsvērts Parlamenta 2015. gada 8. jūlija rezolūcijā par 

TTIP, par nepieciešamību garantēt Eiropas lauksaimniecības modeļa ekonomisko un 

sociālo dzīvotspēju; 

7. pauž nožēlu, ka paziņojumā “Tirdzniecība visiem” netiek skaidri atzīts lauksaimniecības 

nozares daudzfunkcionālais raksturs un īpašie jutīgie aspekti, kas kā izšķirošais elements 

ir jāņem vērā ES tirdzniecības politikas izstrādē; 

8. uzskata, ka jauno tirgu atvēršanai ES lauksaimniecības produkcijai, piemēram, piena 

produktiem, gaļai un dzīviem dzīvniekiem, un augļiem un dārzeņiem, ir būtiska nozīme 

pašreizējās lauksaimniecības krīzes kontekstā; uzsver, ka jāapzina jauni noieta tirgi ar 

augstu pirktspējas potenciālu; 

9. mudina apspriest un apstiprināt tikai tos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumus ar trešām 
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valstīm, kas ir līdzsvaroti un varētu nodrošināt īpašus aizsardzības pasākumus jutīgākajām 

nozarēm un pienācīgu aizsardzību visiem Eiropas lauksaimniecības ražotājiem; stingri 

atbalsta to nozaru izslēgšanu, kuras varētu izjust smagu ietekmi; 

10. uzskata, ka sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) ir jāaizstāv 

lauksaimniecības produktu izsekojamība un efektīvi izcelsmes noteikumi, tādējādi 

izvairoties no situācijām, kad šos noteikumus vājina citi ES BTN partneru un citu trešo 

valstu nolīgumi; šajā ziņā aicina Komisiju izslēgt jutīgos lauksaimniecības produktus no 

jebkādiem izcelsmes kumulācijas noteikumiem; atgādina Komisijai, ka BTN sarunu 

mērķis ir oriģinālo ES produktu un to ES BTN partneru produktu tirdzniecības 

atvieglošana; 

11. uzskata, ka ir jāņem vērā mazo lauksaimnieku un mazāk labvēlīgu apgabalu īpašie 

neizdevīgie apstākļi; uzskata, ka ES ir jāsaglabā savs iespaidīgais kvalitatīvu produktu 

ražotājas tēls; atbalsta to, ka pirms jebkādu jaunu brīvās tirdzniecības sarunu sākšanas 

būtu jārīko plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām Eiropas lauksaimniecības 

pārtikas nozarē; 

12. uzskata, ka BTN, kas tiks parakstīts ar Kanādu, un nolīgumi ar ASV un Mercosur, par 

kuriem pašlaik notiek sarunas, vai nolīgumi, kurus paredzēts noslēgt ar Austrāliju un 

Jaunzēlandi, atvērs ES tirgu pasaules  konkurētspējīgākajiem lauksaimniecības produktu 

ražotājiem un tiem, kuriem ir vislielākais eksporta potenciāls; tāpēc aicina Komisiju 

pienācīgi aizsargāt jutīgus lauksaimniecības produktus; 

13. atgādina, ka ASV joprojām ir lielākais ES lauksaimniecības produktu eksporta tirgus; 

aicina Komisiju nodrošināt, lai TTIP sarunās tiktu panākts augstiem standartiem atbilstošs 

vērienīgs, visaptverošs un līdzsvarots tirdzniecības un ieguldījumu nolīgums, kas veicina 

ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kā arī tirdzniecības plūsmu pieaugumu ES 

lauksaimniecības nozarei; 

14. uzskata, ka ir jāuzlabo lauksaimniecības pievienotā vērtība un jārīko veicināšanas 

kampaņas ar mērķi atvērt jaunus tirgus; īpaši uzsver, ka ir būtiski nostiprināt ES līmeņa 

kvalitātes shēmas, jo tās ES produktiem pasaules tirgū nodrošina vislabāko iespējamo tēlu, 

netieši dodot labumu visai Eiropas lauksaimniecībai kopumā; 

15. tomēr uzskata, ka ir būtiski sekmēt vietējo pieprasījumu, īpaši attiecībā uz augļu un 

dārzeņu patēriņu, jo 24 no 28 dalībvalstīm patēriņš nesasniedz Pasaules Veselības 

Organizācijas ieteikto 400 g dienas devu; 

16. atzinīgi vērtē Komisijas reālo novērtējumu par pastāvīgo progresa trūkumu attiecībā uz 

Dohas Attīstības programmu (DAP); uzskata — pat ja daudzpusējas sarunas ir 

neaizvietojamas, ir skaidrs, ka DAP nav attaisnojusi Eiropas lauksaimniecības pārtikas 

nozares cerības, neraugoties uz ES vienpusējām koncesijām, piemēram tām, kuras tika 

piešķirtas 10. ministru konferencē Nairobi; tāpēc aicina ES izstrādāt jaunu un efektīvāku 

stratēģiju daudzpusējām sarunām PTO; 

17. uzsver, cik nozīmīgi ES lauksaimniecības nozarei ir asociācijas nolīgumi/ padziļināti un 

visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi (DCFTA) ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu, un 

aicina Komisiju un dalībvalstis steidzami nodrošināt šo nolīgumu pilnīgu īstenošanu; 
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18. uzskata, ka attiecībā uz tirdzniecības sarunām, kas tieši skar Eiropas lauksaimniecības 

intereses, būtu jāatzīst, ka visos lauksaimniecības aspektos vadošā loma ir komisāram, 

kurš atbildīgs par lauksaimniecību; uzskata, ka Eiropas Komisijā būtu jāievēro 

koleģialitātes princips, un par tirdzniecības nolīgumu noslēgšanu nekad nevajadzētu 

pieņemt lēmumus, kas būtu pretrunā minētā komisāra novērtējumam par ES 

lauksaimniecības pamatinteresēm; 

19. uzsver, ka lauksaimniecība ir stratēģiski svarīgs politisks jautājums un ka uzturdrošība un 

visu eiropiešu dzīvesveids ir atkarīgs no lauksaimniecības, un ES tirdzniecības stratēģijai 

ir jābūt saskaņotai ar KLP mērķiem, kuri izklāstīti LESD 39. pantā; tādēļ neatbalsta 

jebkuras sarunas, kuras varētu apdraudēt Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares 

ieguldījumu  centienus un kurās Eiropas lauksaimniecību uzskata vienīgi par tirgošanās 

līdzekli; aicina Komisiju pārtraukt dod priekšroku rūpniecības un pakalpojumu interesēm 

salīdzinājumā ar lauksaimniecības interesēm; 

20. tāpat pauž nožēlu par situācijām, kad lauksaimnieki izjūt tādu politisko konfliktu sekas, 

kuru izcelsme nav saistīta ar lauksaimniecību; 

21. uzsver, ka daudzpusējo vai divpusējo sarunu rezultātā vai arī īstenojot autonomās shēmas, 

piemēram, VPS, var rasties tarifa koncesiju kumulatīvā efekta draudi; atgādina, ka 71 % 

ES lauksaimniecības pārtikas produktu importa jau tiek piemērots nulles tarifs; 

22. uzskata, ka tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj drošības klauzulas, ko aktivizētu ar 

vienkāršotiem un elastīgiem mehānismiem; 

23. mudina Komisiju ievērot ārkārtēju piesardzību, sagatavojot vai pārskatot tirgus piekļuves 

piedāvājumus tirdzniecības sarunās, un izstrādāt stratēģiju jutīgo nozaru aizsardzībai; 

aicina šādus piedāvājumus sistemātiski balstīt uz izsmeļošu neatkarīgu izvērtējumu par to 

jauno tirdzniecības koncesiju ietekmi uz ES lauksaimniecības sektoru, kuras tiek 

piešķirtas trešām valstīm; 

24. atgādina, ka Komisijai ir jānāk klajā ar atsevišķu ietekmes novērtējumu katram 

priekšlikumam noslēgt tirdzniecības nolīgumu, kā arī jāveic analīze par ietekmi uz 

vietējiem un reģionāliem tirgiem; gaida ietekmes novērtējuma rezultātus par mūsu 

partneriem jau piešķirto dažādo jutīgo produktu kvotu (kuras tiek apspriestas vai plānotas) 

kumulatīvo ietekmi, kurus Komisija bija apsolījusi Lauksaimniecības un zivsaimniecības 

padomes 2016. gada 11. aprīļa sanāksmē; 

25. mudina Komisiju laikus nosūtīt savus konstatējumus Parlamentam un sagaidīt Parlamenta 

nostāju pirms jebkura tirdzniecības piedāvājuma pieņemšanas vai ierosināšanas, un grozīt 

vai atsaukt tirdzniecības piedāvājumus, kas jau ir iesniegti vai tiek sagatavoti, ja to 

ietekmes novērtējumā atklājas nelabvēlīgu seku rašanās jutīgiem produktiem; prasa, lai 

Komisija veiktu novērtējumu par ES atvēršanu globālajam lauksaimniecības produktu 

tirgum; 

26. uzsver, ka ES lauksaimniecības pārtikas nozare ir efektīva Savienības ekonomikas nozare, 

kas izceļas ar kvalitāti, daudzveidību un inovāciju ražošanā un dod vitāli svarīgu 

ieguldījumu uzturdrošībā; 

27. uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu un vidēju lauksaimniecības uzņēmumu 
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aizsardzībai gan sarunās par nolīgumiem, gan to ietekmes analīzē; 

28. uzskata, ka Komisijai ir jāsniedz Parlamentam skaidra un uzticama muitas informācija par 

precēm, ko ieved Savienībā, un ka šīs preces būtu jāuzrauga; 

29. uzsver, ka augstie Eiropas vides, pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku labturības un sociālo 

apstākļu standarti, kas atspoguļo mūsu sabiedrības vērtības un kurus pieprasa Eiropas 

patērētāji, ES lauksaimniekus nostāda ekonomiski neizdevīgākā situācijā salīdzinājumā ar 

trešo valstu lauksaimniekiem, ņemot vērā trešo valstu ražošanas modeļus, ražošanas 

struktūru izmērus un parasti — zemākos standartus; uzskata, ka tirdzniecības nolīgumiem 

būtu jāsekmē dažādu tirdzniecības partneru godīga konkurētspēja, lai ES lauksaimnieki 

varētu pilnībā gūt labumu no tarifu koncesijām, nesaskaroties ar negodīgu konkurenci; 

30. uzsver, ka ir jāgarantē ES pārtikas nekaitīguma un vides standartu aizsardzība, piemērojot 

savstarpējības mehānismus un saglabājot tādas pamatvērtības kā piesardzības princips, 

ilgtspējīga lauksaimniecība un augsta līmeņa izsekojamība un produktu marķēšana; 

atzīmē, ka dzīvnieku labturības standarti starptautiskā līmenī ir ļoti atšķirīgi, un nosoda 

zemākā kopsaucēja izmantošanu tirdzniecības nolīgumos; 

31. uzsver, ka ir jāpastiprina importa kontrole uz robežām un ka produktiem un tirdzniecības 

apstākļiem valstīs, kas eksportē uz ES, ir vajadzīgas stingrākas Pārtikas un veterinārā 

biroja inspekcijas, lai nodrošinātu atbilstību Savienības noteikumiem; 

32. norāda, ka daudzās ES attīstītajās tirdzniecības partnervalstīs ir nepietiekama dzīvnieku 

labturības aizsardzība, piemēram, ASV nav federāla līmeņa tiesību aktu attiecībā uz 

lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību pirms nokaušanas; pieprasa, lai Komisija 

dzīvnieku labturību iekļautu tirdzniecības jautājumu vidū visās pašreizējās un turpmākajās 

divpusējās un daudzpusējās tirdzniecības sarunās, nosakot, ka visiem dzīvnieku izcelsmes 

produktiem, ko importē no attīstītajām valstīm, jāatbilst ES tiesību aktiem par dzīvnieku 

labturību, un produktiem, ko importē no jaunattīstības valstīm, jāatbilst līdzvērtīgiem 

standartiem; 

33. uzsver, ka tirdzniecības sarunās starp ES un trešām valstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš 

pesticīdu izmantošanai, jo īpaši dažādajām to izmantošanas pieejām, jo ES standarti, kas 

regulē pesticīdu izmantošanu, ir ievērojami stingrāki nekā trešās valstīs; 

34. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka sarunās par nolīgumiem ar trešām valstīm netiek 

iekļauti noteikumi, kuri varētu mazināt vai vājināt pašreizējās garantijas, ko 

lauksaimniecības pārtikas nozarē Savienība sniedz patērētājiem, jo īpaši attiecībā uz tādu 

produktu izmantošanu, kuri iegūti no ĢMO vai klonēšanas;  

35. aicina lauksaimniecības produktu importu ES atļaut vien tad, ja importētie produkti atbilst 

Eiropas patērētāju aizsardzības, dzīvnieku labturības un vides aizsardzības standartiem, kā 

arī minimālajiem sociālajiem standartiem; 

36. aicina Komisiju aizliegt tādu lauksaimniecības produktu importu, kurus sabiedrībai 

pārdod par cenām, kas ir zemākas par to faktiskajām ražošanas izmaksām, tādējādi 

novēršot jebkādu sociālo, ekonomisko un vides standartu pārmērīgu pazemināšanu; 

37. uzstāj, ka patērētājiem jāsniedz precīza informācija par tirgoto produktu īpašībām; 
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38. ņemot vērā to, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes sniedz Eiropas lauksaimniecībai vienu 

no lielākajām konkurētspējas priekšrocībām un ka arī par trešo valstu produktiem var 

iesniegt pieteikumu aizsardzības piešķiršanai saskaņā ar ES ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes shēmu, mudina Komisiju arī turpmāk ieņemt šajā jautājumā stingru nostāju visās 

pašreizējās sarunās, tostarp sarunās par TTIP; turklāt uzskata, ka nevajadzētu parakstīt 

nevienu nolīgumu, kas neaizsargā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes; 

39. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar nesen noslēgtām vai vēl notiekošām tirdzniecības 

sarunām mūsu tirdzniecības partneri aizsargā tikai nelielu ES ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu klāstu; tādēļ prasa, lai Komisija izstrādā noteikumus, kas nodrošinātu visu ES 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu augsta līmeņa aizsardzību tādu trešo valstu tirgos, ar kurām 

tiek risinātas sarunas, paredzot arī piemērotus īstenošanas pasākumus; 

40. norāda, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība un atzīšana trešās valstīs potenciāli 

ir ļoti svarīga visai ES lauksaimniecības pārtikas nozarei, un uzskata, ka visos 

tirdzniecības nolīgumos būtu jāiekļauj aizsardzības pasākumi un darbības viltošanas 

apkarošanai; 

41. šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka tirdzniecības nolīgumā ar Kanādu vairāki svarīgi 

Eiropas līmenī aizsargāti nosaukumi tiek uzskatīti par ģenēriskiem vai daļēji ģenēriskiem; 

šajā sakarā mudina Komisiju tirdzniecības sarunās atbalstīt tās valstis, kas vēl nav 

ieviesušas ģeogrāfisko norāžu aizsardzības shēmas, lai izveidotu efektīvas sistēmas, kas 

būtu saderīgas ar esošo ES sistēmu; 

42. uzsver, ka visās sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ir svarīgi panākt rezultātus 

saistībā ar veselības, fitosanitārajiem un citiem ar tarifiem nesaistītiem lauksaimniecības 

produktu tirdzniecības šķēršļiem, pievēršot īpašu uzmanību ES noteiktajām „sarkanajām 

līnijām“ aspektos, kuri var ietekmēt patērētāju veselību; 

43. uzsver, ka tirdzniecības sarunas nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai mainītu ES tiesību 

aktus; 

44. uzsver, ka saistībā ar TTIP un citām pašreizējām sarunām par regulatīviem jautājumiem 

būtu jānostiprina plašāka starptautiskā sadarbība lauksaimniecības regulējuma jautājumos, 

un tai būtu labvēlīgi jāietekmē arī trešās valstis, jo īpaši jaunattīstības valstis; 

45. uzskata, ka ES būtu jāveicina inovācija, kas ļautu uzlabot produktivitāti, lai pielāgotos 

aizvien lielākajam pasaules iedzīvotāju skaitam, atbalstot iniciatīvas, kuras risina tādas 

problēmas kā klimata pārmaiņas un palīdz lauksaimniekiem pielāgoties dažādiem vides 

izaicinājumiem. 
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Laurenţiu Rebega, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Jean Arthuis, Bas Belder, Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-

Paul Denanot, Michela Giuffrida, Manolis Kefalogiannis, Norbert Lins, 

Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Stanisław Ożóg 

 


