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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 Eiropas lauksaimniecība acīmredzami ir aizsardzības pozīcijā attiecībā uz 

produktiem — jo īpaši dzīvnieku izcelsmes produktiem — no Jaunzēlandes, it sevišķi 

ņemot vērā ražošanas izmaksas, kuras ir vienas no zemākajām pasaulē un saistītas ar 

ekstensīvu saimniekošanu; norāda, ka attiecībā uz Jaunzēlandes tirgus apjomu (4,5 miljoni 

patērētāju), ES aktīvās intereses aprobežojas tikai ar nišas produktiem un ir atkarīgas no 

beztarifu šķēršļu atcelšanas; 

2. uzskata, ka vērienīgs, līdzsvarots un visaptverošs brīvās tirdzniecības nolīgums (BTN), 

kurā pilnībā ievērotas un aizsargātas Eiropas lauksaimniecības neaizsargāto nozaru 

intereses un pilnībā ievēroti un aizstāvēti ES ražotāju atbalstītie augstie ražošanas, vides, 

pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku labturības standarti, var būt savstarpēji izdevīgs un ar 

potenciālu sniegt iespējas Eiropas ražotājiem un sekmēt ES stāvokli kā vienai no 

vadošajām dalībniecēm pasaules tirgū; 

3. pievērš uzmanību dažu Eiropas lauksaimniecības nozaru sensitīvajam raksturam, 

piemēram, piena produktu, aitas un jēra gaļas, kazas gaļas, liellopu gaļas, teļa gaļas, vīna, 

biškopības produktu un augļu nozarei, un brīdina, ka jebkāda BTN nelīdzsvarotība saistībā 

ar lauksaimniecības nozari un tās sensitīvajām nozarēm kaitētu ES ražotājiem, jo īpaši 

mazajām un vidēja lieluma lauku saimniecībām; 

4. aicina Komisiju nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, atzīstot par sensitīviem 

tos produktus, attiecībā uz kuriem tieša konkurence radītu pārmērīgu vai neizturamu 

spiedienu ES lauksaimniecības produktu ražotājiem, piemēram, ieviešot pārejas periodus 

vai atbilstošas kvotas vai neuzņemoties nekādas saistības attiecībā uz vissensitīvākajām 

nozarēm, vai šādas nozares neiekļaujot nolīguma darbības jomā; aicina Komisiju ņemt 

vērā Eiropas sezonālos ražošanas ciklus, jo īpaši jēru un piena nozarē; 

5. aicina iekļaut efektīvus divpusējus aizsardzības pasākumus, lai novērstu importa 

pieplūdumu, kas radītu vai varētu radīt nopietnu kaitējumu Eiropas ražotājiem sensitīvās 

nozarēs; 

6. uzsver, ka Eiropas lauksaimniecībai ir īpaša loma lauku kopienu struktūras saglabāšanā un 

Eiropas iedzīvotāju nodrošināšanā ar pārtiku, un brīdina par būtiskas nelīdzsvarotības 

risku nolīguma lauksaimniecības nozares daļā, kas kaitētu Eiropas Savienībai un ģimeņu 

lauku saimniecību modelim, kā arī brīdina, ka nedrīkst padoties vilinājumam izmantot 

lauksaimniecību kā kaulēšanās līdzekli, lai nodrošinātu lielāku piekļuvi Jaunzēlandes 

rūpniecības produktu un pakalpojumu tirgum; tādēļ aicina turpmāk sarunās par šāda veida 

nolīgumiem kā pirmās apspriest lauksaimniecības sadaļas; 

7. uzsver to, ka Eiropas ražotāji saskaras ar vairākām pašreizējām un turpmākām saistībām 

attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, vides aizsardzību un augstu 

dzīvnieku labturības standartu saglabāšanu, turklāt viņiem jāievēro liels skaits 

administratīvu pienākumu; 
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8. uzsver, ka ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas ievērošana, piesardzības princips, uz 

kā balstīti ES tiesību akti pārtikas nekaitīguma jomā, pieeja „no lauka līdz galdam”, 

savstarpība un ES sanitāro un fitosanitāro standartu un cilvēku un dzīvnieku veselības un 

pārtikas nekaitīguma procedūru stingra saglabāšana, kā noteikts ES tiesību aktos, ir 

nelokāmi pamatprincipi, kas jāievēro visās ES risinātajās sarunās par brīvās tirdzniecības 

nolīgumiem, kuri attiecas uz Eiropas lauksaimniecību; 

9. uzsver, ka ES iedzīvotājiem ļoti svarīgs jautājums ir dzīvnieku labturība un ka 

nepieciešams nodrošināt ES dzīvnieku labturības standartu aizsardzību un visa importa 

atbilstību ES tiesību aktiem, kas piemērojami pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku un augu 

veselības, patērētāju aizsardzības un vides standartu jomā; 

10. mudina Komisiju nodrošināt, lai abas puses paustu stingru apņemšanos uzlabot 

lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības un labturības standartus, un uzsver, ka 

nolīgumam nekādā ziņā nebūtu jākavē kāda no pusēm pieņemt neatkarīgu regulējumu, lai 

noteiktu un īstenotu leģitīmus un plašākus politikas mērķus; 

11. aicina Komisiju saglabāt saskaņotu pieeju sarunām, kura līdzsvarota pieejai vienlaikus 

risinātajās sarunās ar Austrāliju, tajā pašā laikā pienācīgi ņemot vērā konkrētus faktorus, 

kas nosaka abu tirgu atšķirības; 

12. uzsver, ka ir svarīgi atzīt ģeogrāfiskās izcelsmes (ĢI) norāžu sistēmu par Eiropas interešu 

būtisku elementu, un uzsver, ka iespējamā turpmākā nolīgumā ar Jaunzēlandi ir 

nepieciešams iekļaut pietiekami plašu un reprezentatīvu sarakstu, norādot produktus ar 

reģistrētām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā arī nodrošināt šādu produktu juridisko 

aizsardzību gan kā aktīvo interešu prioritāti, gan kā priekšnoteikumu nolīguma 

noslēgšanai; 

13. aicina Komisiju nodrošināt lauksaimniecības produktu marķējuma, izsekojamības un 

patiesās izcelsmes aizsardzību, kas ir līdzsvarota nolīguma būtisks elements, lai 

nepieļautu, ka patērētāji gūst nepatiesu vai maldinošu iespaidu; 

14. norāda, ka Jaunzēlandes ražotājiem nav jāsedz izmaksas par aitu elektronisku 

identifikāciju, nitrātjutīgām zonām vai kritušo dzīvnieku sadedzināšanu, un aicina to 

nepārprotami norādīt, izmantojot marķējumu; 

15. uzsver ES vienotā tirgus un Jaunzēlandes tirgus atšķirīgo apjomu, kas jāņem vērā 

iespējamā brīvās tirdzniecības nolīgumā starp šīm abām pusēm; 

16. atgādina, ka Jaunzēlandes lauksaimniecības nozare ir ļoti konkurētspējīga un stingri 

orientēta uz eksportu, kā arī unikāla savā orientācijā uz starptautisko tirgu zemā 

lauksamniecības atbalsta līmeņa dēļ; norāda jo īpaši uz piena, aitkopības un kazkopības 

nozares dominējošo stāvokli un uz augļu ražošanas nozari, kas ir stingri orientēta uz 

eksportu un dominējoša; 

17. uzskata, ka Jaunzēlande ir viena no galvenajām dalībniecēm lauksaimniecības produktu 

pasaules tirgū un ka tā ir attīstījusi spēcīgas nozares, kas balstās uz monopolstāvoklim 

līdzīgu eksporta uzņēmējdarbību; norāda, ka lauksaimniecības un lauksaimniecības 

pārtikas produkti kopā veido 60 % no šīs valsts kopējā preču tirdzniecības apjoma, piena 

nozarei veidojot 25,3 % no kopējā eksporta un aitas gaļas eksportam — 45 % no pasaules 
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tirdzniecības apjoma; uzskata, ka Jaunzēlande ir viena no pasaulē no vadošajām aitas 

gaļas — jo īpaši jēra gaļas— eksportētājām un lielākā kivi augļu eksportētāja; 

18. uzsver to, ka Jaunzēlande uz Eiropas Savienību eksportē galvenokārt lauksaimniecības 

produktus, savukārt Eiropas Savienības preču importā uz Jaunzēlandi dominē rūpnieciski 

ražotas preces, un norāda, ka Jaunzēlande joprojām piemēro salīdzinoši augstus tarifus 

vairākiem apstrādātiem lauksaimniecības pārtikas produktiem (piemēram, sieram, vīnam 

un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem) un ka konkrēti ar tarifiem nesaistīti šķēršļi, 

piemēram, augu veselības pasākumi, ievērojami kavē dažu ES produktu eksportu; 

19. norāda, ka Jaunzēlande ir parakstījusi Klusā okeāna valstu partnerattiecību nolīgumu, un 

arī tas būtu jāņem vērā sarunu procesā; 

20. uzsver, ka vairākas sensitīvas Eiropas lauksaimniecības nozares ir smagi ietekmējis 

pašreizējais Krievijas noteiktais embargo, valūtas kursa svārstības, ko izraisījis 

referenduma par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES rezultāts, un tirgus krīzes, kas 

saistītas ar ārkārtēju cenu svārstīgumu; uzskata, ka plašāka tirgus atvēršana šajās nozarēs, 

it sevišķi ņemot vērā dažu nozaru, jo īpaši Jaunzēlandes piena nozares, monopolistisko 

struktūru, varētu izraisīt būtiskas problēmas un atstāt postošas sekas uz Eiropas 

ražotājiem; uzsver, ka galīgajā rezultātā ir pienācīgi jāņem vērā visu Eiropas ražotāju 

intereses; 

21. ņem vērā to, ka publicēts Komisijas veiktais ietekmes novērtējums par ES un 

Jaunzēlandes BTN iespējamo ietekmi, un aicina Komisiju sniegt plašāku analīzi par BTN 

ietekmi uz katru nozari un dalībvalsti atsevišķi, lai būtu iespējams pilnīgi izvērtēt šāda 

tirdzniecības nolīguma nestos iespējamos ieguvumus un zaudējumus Eiropas ražotājiem 

un tā iespējamo ietekmi uz iepirkuma cenām sensitīvās nozarēs, kā arī uz saistībām 

saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu; 

22. norāda uz priekšrocībām piena produktu un aitas gaļas nozarē, kuras tika piešķirtas 

Jaunzēlandei sarunās par Apvienotās Karalistes pievienošanos Eiropas Kopienām, un 

uzsver, ka sarunās par BTN šie piešķīrumi ir jāņem vērā: 

23. uzsver, ka visas iespējamās turpmākās tarifu kvotas, kas varētu tikt piešķirtas Jaunzēlandei 

saskaņā ar BTN, tiks piemērotas mazākam ES tirgum ar 443 miljoniem patērētāju, un tas 

neizbēgami ietekmēs šādu kvotu ekonomisko ietekmi, jo īpaši aitas gaļas un piena 

produktu nozarē, kur šo produktu patēriņa un/vai importa nozīmīgu daļu šobrīd veido 

Apvienotā Karaliste; tādēļ aicina Komisiju tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi ņemt vērā 

pašreiz notiekošās sarunas par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES un Apvienotās 

Karalistes izstāšanās ietekmi uz ES lauksaimniecības un pārtikas nozari; 

24. uzsver, ka ES tirdzniecības koncesijām lauksaimniecībā ir kumulatīva ietekme, un norāda, 

ka visas Jaunzēlandei piedāvātās lauksaimniecības koncesijas ir pilnībā jāapsver saistībā 

ar tirgus piekļuves koncesijām, kuras piešķirtas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības 

organizāciju vai kā daļa no citām pašreiz notiekošajām sarunām vai noslēgtām brīvās 

tirdzniecības sarunām; šajā sakarā uzsver, ka Komisijas pētījumā par turpmāko 

tirdzniecības nolīgumu kumulatīvo ietekmi attiecībā uz piena produktiem norādīts, ka 

pašreizējais tirdzniecības deficīts EUR 200 miljonu apmērā palielinātos divkārši vai pat 

trīskārši atkarībā no hipotētiskās liberalizācijas; 
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25. uzsver, ka Komisijai ir pilnībā pārredzami, savlaicīgi un visaptveroši jāsadarbojas ar 

visām lauksaimniecības nozares ieinteresētajām personām visos sarunu aspektos, un prasa 

informēt Lauksaimniecības komiteju par situācijas attīstību saistībā ar lauksaimniecību; 

26. atgādina, ka Eiropas Savienībā var tirgot tikai 6 vai 9 mēnešus vecus jērus, kamēr 

Jaunzēlandē ir atļauts augstāks vecuma ierobežojums — 12 mēneši; uzstāj, ka nākamajā 

nolīgumā ir jānosaka 6 vai 9 mēnešu vecuma ierobežojums trešo valstu izcelsmes jēru 

likumīgai tirgošanai ES iekšējā tirgū. 
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