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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 Austrālija ir viena no ietekmīgākajiem tirgus dalībniekiem pasaules 

lauksaimniecības produktu tirdzniecībā un ka tā ir attīstījusi spēcīgas eksporta nozares 

(70 % no produktiem tiek eksportēti); 

2. uzskata, ka Austrālija 2015. gadā bija trešais lielākais liellopu un teļu gaļas eksportētājs, 

astotais lielākais piena produktu eksportētājs, piektais lielākais laukaugu eksportētājs un 

trešais lielākais cukura eksportētājs pasaulē; 

3. norāda, ka, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas zemās izmaksas, kuras var 

nodrošināt valsts lielās saimniecības un labi piemēroti dabas un klimatiskie apstākļi, 

Austrālija ir radījusi ļoti konkurētspējīgu un uz eksportu orientētu lauksaimniecības 

nozari, kas nepārtraukti cenšas radīt pārdošanas nozares saviem produktiem 

starptautiskajos tirgos; tādēļ uzsver, ka uzlabotas piekļuves nodrošināšana Eiropas 

Savienības tirgum, likvidējot vai mazinot tarifu un ar tarifiem nesaistītos šķēršļus šajā 

nozarē, neapšaubāmi būs viena no sarunu prioritātēm attiecībā uz Austrālijas ražotājiem 

un eksportētājiem, un uzskata, ka līdzsvarots un visaptverošs brīvās tirdzniecības 

nolīgums (BTN), kurā ņemtas vērā Eiropas lauksaimniecības visneaizsargātākās 

nozares, varētu būt savstarpēji izdevīgs; 

4. uzsver, ka Eiropas lauksaimniecībai ir jāsaglabā īpaša loma lauku kopienu saglabāšanā 

un Eiropas iedzīvotāju apgādāšanā ar pārtiku; uzsver, ka lauksaimnieki un viņu iztikas 

līdzekļi nedrīkstētu būt tirgošanās objekti tirdzniecības darījumos; 

5. uzskata, ka stimulu radīšana augstu standartu un savstarpīguma īstenošanai un ES 

ražotāju noteikto noturīgas lauksaimniecības augstu sociālo, ražošanas, vides un 

dzīvnieku labturības standartu un principu pilnīga ievērošana ir būtiskas līdzsvarota 

BTN noslēgšanai, kurš var sniegt iespējas Eiropas ražotājiem un sekmēt ES kā vienas 

no vadošajām dalībniecēm pozīcijas pasaules tirgū; uzskata, ka šos standartus iekšējā 

tirgū nevar mazināt ne ar importiem, ne ar eksportiem, un uzsver, ka noturīgas 

ražošanas respektēšana un cilvēka un dzīvnieku veselības un pārtikas drošības standartu 

nelokāma aizsardzība, kā noteikts ES tiesību aktos, ir visu ES BTN sarunu 

fundamentāls un bezkompromisa princips attiecībā uz Eiropas lauksaimniecību; 

6. uzsver, ka ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu dzīvnieku labturības standartu 

pilnveidošanu saskaņā ar sabiedrības attieksmi pret iedzīvotāju veselības un ētiskajiem 

apsvērumiem; 

7. uzsver, ka noteikumu savstarpējā atzīšana attiecībā uz sanitārajiem un fitosanitārajiem 

pasākumiem nedrīkst radīt draudus videi, cilvēkiem un dzīvniekiem, piemēram, atceļot 

pārtikas un barības importa kontroli; 

8. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir publicējusi savu pirmo ietekmes novērtējumu par ES un 

Austrālijas BTN, taču norāda, ka Eiropas ražotāji un lauksaimniecības produktu 

eksportētāji var nespēt pilnībā novērtēt savus iespējamos ieguvumus un zaudējumus 
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ierobežotas informācijas dēļ attiecībā uz importu, īpaši attiecībā uz gaļas nozares 

apakškategorijām, un pauž nožēlu par to, ka nav pieejams novērtējums atsevišķi pa ES 

dalībvalstīm un nozarēm, kā arī trūkst informācijas par iespējamo ietekmi uz tālākajiem 

reģioniem un par AK izstāšanās no ES ietekmi attiecībā uz spēkā esošajām kvotām; 

turklāt ar bažām norāda, ka pētījums paredz, ka atgremotāju gaļa būs pakļauta 

vislielākajam samazinājumam ES ražošanas izlaidē nozaru dalījumā, un turklāt sagaida, 

ka tiks sniegta papildu detalizēta analīze, kas  novērsīs šo informācijas trūkumu; 

9. uzsver, ka ES lauksaimniecības produktu eksportētājiem Austrālija nozīmētu jaunu 

tirgu, kuru veido 23 miljoni patērētāju, kas ir vairāk nekā 20 reizes mazāks nekā Eiropas 

tirgus, un ka Eiropas intereses aizsargāt lauksaimniecību ir ierobežotas, aizsargājot tikai 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nišas produktus, un ir atkarīgas no šķēršļu atcelšanas, 

kuri nav saistīti ar tarifiem; tādēļ aicina Komisiju pienācīgi ņemt to vērā; 

10. ir nobažījies par risku, ka nolīgums varētu būt ļoti nelīdzsvarots attiecībā uz 

lauksaimniecības nozari un nelabvēlīgs tieši ES lauksaimniecības produktu ražotājiem, 

un uzsver, ka lauksaimniecību nevajadzētu izmantot kā kaulēšanās līdzekli, lai 

nodrošinātu uzlabotu piekļuvi Austrālijas rūpniecības produktu un pakalpojumu tirgum; 

11. norāda, ka Austrālijas lauksaimniecības uzņēmumi nesedz izmaksas par aitu 

elektronisko identifikāciju, nitrātjutīgām zonām vai kritušo dzīvnieku sadedzināšanu, un 

prasa, lai tas būtu skaidri noteikts, izmantojot marķējumu; 

12. uzsver, ka sarunu ietvaros būtu jāsaglabā piesardzības princips, kas ir ES noteikumu par 

pārtikas nekaitīgumu pamatā, un pieeja „no lauka līdz galdam”, kas paredz stingrākus 

ES noteikumus, kā arī ES sanitārie un fitosanitārie standarti un procedūras; 

13. vēlas pievērst uzmanību tam, ka dažos Eiropas lauksaimniecības nozares sektoros 

nepieciešama piesardzība, piemēram, liellopu un teļu gaļas, kazu un aitu gaļas, cukura, 

medus, graudaugu un piena produktu ražošanas sektoros, vairāki no kuriem nesen ir 

piedzīvojuši nopietnas krīzes, kad nepieciešamas ārkārtas atbalsta shēmas, un uzskata, 

ka tirgus turpmāka atvēršana šajos sektoros varētu papildus negatīvi un traucējoši 

ietekmēt Eiropas ražotājus; tāpēc aicina Komisiju nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus un par paaugstināta riska produktiem noteikt tādus produktus, attiecībā uz 

kuriem tieša konkurence radītu pārmērīgu vai neizturamu spiedienu, un aicina iekļaut 

attiecīgus un efektīvus divpusējus aizsardzības pasākumus, pārejas periodus un 

atbilstošas samazinātas kvotas, lai novērstu importa pieplūdumu, kas radītu vai draudētu 

radīt nopietnu kaitējumu Eiropas ražotājiem nozarēs, kurās nepieciešama piesardzība, 

vai tiem ražotājiem, kuriem ir mazi vai vidēji uzņēmumi; 

14. uzskata, ka attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kuriem nepieciešama īpaša 

piesardzība, piemēram, piena produktiem, liellopu, teļu un aitas gaļu un īpašu veidu 

cukuru, Savienībai ir jāatturas no jebkādām saistībām un sarunās nevajadzētu iekļaut 

šādus produktus; 

15. uzsver, ka jebkura tirdzniecības nolīguma pamatā vajadzētu būt abpusējam 

izdevīgumam, un mudina Komisiju nodrošināt pastāvīgu aizsardzību pret importa 

liberalizācijas draudiem, tostarp iekļaujot nolīgumā noteikumus par drošības klauzulām, 

kuras aktivizētu ar vienkāršiem un elastīgiem mehānismiem, kad imports no Austrālijas 

pārsniegtu paredzētos ierobežojumus un radītu pārmērīgu nelīdzsvarotību Eiropas 
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tirgum, kā arī iekļaujot divpusēju aizsargpasākumu beztermiņa klauzulu 

lauksaimniecības nozarē; 

16. pauž cerību, ka pasākumus, ko Eiropas Savienība pieņēmusi saistībā ar piena nozares 

krīzi, Austrālija neuztvers kā valsts atbalstu (kā tas jau notika tomātu nozarē) un 

tādējādi neizmantos kā ieganstu, lai ierobežotu Eiropas ražojumu piekļuvi Austrālijas 

tirgum; 

17. aicina Komisiju pirms sarunu uzsākšanas par lauksaimniecības jautājumiem atrisināt 

visus tirdzniecības strīdus, kas patlaban pastāv starp ES un Austrāliju, piemēram, cita 

starpā strīdu saistībā ar antidempinga pasākumiem, kurus Austrālijas iestādes noteikušas 

Eiropas tomātu pārstrādes uzņēmumiem; 

18. uzsver, ka ir svarīgi noteikt vienotus kritērijus attiecībā uz kvalitātes un drošības 

standartiem, kad runa ir par lauksaimniecības produktu tirdzniecību; 

19. atgādina, ka Eiropas Savienībā var tirgot tikai sešus vai deviņus mēnešus vecus jērus, 

kamēr Austrālijā ir atļauts lielāks vecums, proti, 12 mēneši; uzstāj, ka paredzētajā 

nolīgumā ir jānosaka sešu vai deviņu mēnešu vecuma ierobežojums trešo valstu 

izcelsmes jēru likumīgai tirgošanai ES iekšējā tirgū; 

20. uzsver, ka nolīguma noteikumiem nebūtu jāliedz pusēm neatkarīgi reglamentēt leģitīmu 

politikas mērķu, tostarp sociālo, vides un sabiedrības veselības aizsardzības un drošības 

mērķu un garantiju, noteikšanu un īstenošanu; 

21. uzsver tirdzniecības koncesiju kumulatīvo ietekmi uz Savienību lauksaimniecības 

nozarē gan daudzpusējā, gan divpusējā kontekstā; tāpēc aicina novērtēt visas ES 

lauksaimniecības koncesijas saistībā ar ierosinātajām sarunām, pilnībā ņemot vērā tādas 

koncesijas, par kurām jau panākta vienošanās PTO (piemēram, kompensācija par 

hormonu preparātus saturošu liellopu gaļu) un ar Kanādu (visaptverošs ekonomikas un 

tirdzniecības nolīgums, CETA), kā arī tās, par kurām drīzumā varētu vienoties ar 

Mercosur valstīm, Meksiku, Jaunzēlandi un Amerikas Savienotajām Valstīm (gadījumā, 

ja tiek atsāktas sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību 

(TTIP)); turklāt norāda, ka attiecībā uz liellopu un teļu gaļu, CETA kvotu papildināšana 

ir piespiedu kārtā izraisījusi nolīgto kvotu kopsummas pietuvošanos 21. gs. pirmajā 

desmitgadē noteiktajai absorbcijas robežvērtībai 300 000 tonnu apmērā, kas savukārt 

nozīmē, ka savienojumā ar iekšzemes patēriņa samazināšanos Eiropas tirgus ir tikpat kā 

piesātināts; visbeidzot uzsver, ka Komisijas pētījuma rezultātā par turpmāko nolīgumu 

kumulatīvo ietekmi ir izrādījies, ka saskaņā ar liberalizācijas hipotēzi  Eiropas 

tirdzniecības deficīts attiecībā uz liellopu un teļu gaļu, iespējams, divkāršosies, veidojot 

gandrīz EUR 0.9 miljardus; 

22. aicina Komisiju saglabāt saskaņotu sarunu pieeju, papildinot to ar pieeju, kuru pieņēma 

blakus sarunu procesā ar Jaunzēlandi, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā abu tirgu 

atšķirīgās īpatnības; 

23. atgādina, ka visas tarifu kvotas, kuras varētu piešķirt Austrālijai pēc Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no ES, tiks piemērotas samazinātam ES tirgum; aicina Komisiju 

tirdzniecības sarunās ar Austrāliju ņemt vērā notiekošās sarunas par AK izstāšanos no 

ES un šīs izstāšanās ietekmi uz ES lauksaimniecības un pārtikas nozarēm, jo īpaši 
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nozarēm, kurās AK patēriņa apjoms un/vai imports ir ievērojams; uzsver, ka no šā brīža 

ES būs nepieciešams pievērst rūpīgu uzmanību AK izstāšanās faktam no ES, lemjot par 

to, kādas koncesijas tā var piedāvāt jaunos tirdzniecības nolīgumos, un vajadzības 

gadījumā pārskatīt sarunu pilnvaras; 

24. aicina Komisiju nodrošināt ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un ES lauksaimniecības 

produktu kvalitātes atbilstīgu tiesisko aizsardzību Austrālijas tirgū, un nodrošināt 

pasākumus, lai novērstu nepareizu izmantošanu, kā arī maldinošu informāciju un praksi; 

aicina Komisiju nodrošināt arī aizsardzību attiecībā uz marķēšanu, izsekojamību un 

patiesas izcelsmes norādēm lauksaimniecības produktiem, kas ir līdzsvarota nolīguma 

būtisks elements; 

25. uzstāj, ka ir jāiekļauj pasākumi, kas paredzēti cīņai pret lauksaimniecības un pārtikas 

produktu viltošanu; 

26. atzīst, ka ir svarīgs ir ES nolīgums ar Austrāliju, kurš varētu mazināt tarifu šķēršļus 

attiecībā uz dažiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, atvieglināt jebkuras 

pārmērīgi stingras veselības pārbaudes un atzīt un efektīvi aizsargāt ģeogrāfiskās 

norādes, tā kā skaidriem noteikumiem, kas aizsargā iespējami lielāko ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu skaitu, cita starpā attiecībā uz vīniem, tostarp tiem, kuri jau ir 

iekļauti ES un Austrālijas divpusējā nolīgumā par vīna, kā arī stipro alkoholisko 

dzērienu un citu pārtikas produktu tirdzniecību,  un tādu nozaru aizsardzībai, kurām ir 

nepieciešama īpaša piesardzība, vajadzētu būt par jebkura nolīguma priekšnoteikumu; 

tomēr atgādina Komisijai, ka būtu nepieņemami upurēt Eiropas lauksaimniecības 

nozares intereses, lai panāktu nolīgumu, un ka saskaņā ar LESD 207. panta 3. punktu 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja būtu pastāvīgi jāinformē par progresu 

sarunās saistībā ar lauksaimniecību, un uzsver, ka Komisijai ir pilnībā pārredzami, 

savlaicīgi un visaptveroši jāsadarbojas ar visām lauksaimniecības nozares 

ieinteresētajām personām par visiem sarunu aspektiem, publiskojot pilnvaras; 
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