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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 

monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā LESD 42. pantā ir noteikts, ka konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu 

ražošanai un tirdzniecībai piemēro vien tiktāl, cik to noteikuši Parlaments un Padome, un 

ņemot vērā LESD 39. pantā izklāstītos kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) mērķus; 

B. tā kā LESD 39. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka viens no KLP mērķiem ir 

panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, tādēļ jo īpaši nodrošinot, ka 

palielinās lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālie ienākumi, stabilizējas tirgi un 

ir nodrošināta piedāvāto produktu pieejamība; 

C. tā kā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā par mērķi ir noteikta cenu stabilitāte iekšējā 

tirgū; 

D. tā kā, ņemot vērā tieši lauksaimniecībai raksturīgos dabas un strukturālos faktorus (ilgstoši 

ražošanas cikli, ražošanas fragmentācija, mazo saimniecību skaits un bieži vien zemie 

ienākumi, maz iespēju izturēt satricinājumus un pārmaiņas tirgū cenu svārstīguma dēļ, 

pieprasījumam trūkst elastības un preces ātri bojājas, tāpēc trūkst līdzsvara starp 

augšupējo un lejupējo aprites virzienu un lauksaimniekiem pārtikas apritē ir maz iespēju 

panākt sev izdevīgus nosacījumus attiecībās ar lielajiem piegādātājiem, pārstrādātājiem un 

lielajām izplatīšanas ķēdēm mazumtirdzniecības sektorā) ES likumdevējs jau kopš 

1962. gada ir aizstāvējis īpaša statusa piešķiršanu lauksaimniecības nozarei attiecībā uz 

konkurences tiesību piemērošanu, kuras šai nozarei nevar piemērot tieši tāpat, kā tas tiek 

darīts citās saimnieciskās darbības nozarēs, un tā kā šis „lauksaimniecības izņēmums” ir 

kļuvis vēl nozīmīgāks saistībā ar KLP, kas orientēta uz tirgu, un arī saistībā ar 

lauksaimniecības tirgu aizvien lielāku globalizāciju, un tas būtu efektīvi jāatspoguļo 

politikas īstenošanas kontekstā un Komisijai un valstu kompetentajām iestādēm 

nodrošinot, ka konkurences noteikumu izpilde ir panākta, ievērojot atkāpes; 

E. tā kā skaidra un saskaņota normatīvā vide attiecībā uz konkurences politikas pielāgošanu 

tieši lauksaimniecības tirgus īpatnībām, kā tas noteikts LESD 42. pantā, var palīdzēt 

stiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas apritē, nepieļaujot operatoru ekonomiskās un 

finansiālās ietekmes pārmērīgu koncentrāciju, novēršot spēku samēra trūkumu aprites 

sistēmā, palielinot tirgus efektivitāti (zemākas cenas, kvalitatīvāki produkti un 

pakalpojumi) un nodrošinot juridisko noteiktību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

vienotajā tirgū, kas pienācīgi darbojas; 

F. tā kā Komisijai, kuras pienākums ir uzraudzīt ES konkurences noteikumu izpildi, un 

valstu konkurences iestādēm būtu iecietīgāk jāpiemēro LESD 101. pants nolīgumiem, 

praksei un koordinācijas centieniem, tostarp ekonomiski svarīgas informācijas apmaiņai, 

ko īsteno ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju apvienības, lauksaimniecības 

kooperatīvi un ražotāju sadarbības konsorciji, jo īpaši attiecībā uz fundamentālo mērķi 

saskaņā ar LESD 39. pantu garantēt pieejamus pārtikas krājumus par pieņemamu cenu, un 

tādējādi jānodrošina, ka lauksaimnieki gūst lielāku ienākumu un lielāka ir viņu daļa 

vērtības ķēdē; 
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G. tā kā lauksaimniecības nozarē ir bīstami ekonomiskie riski, tāpēc krīzes laikā uz tirgu 

orientētai KLP ir jāatbalsta lauksaimnieki un uz ierobežotu laiku ir jānosaka papildu 

atbrīvojumi no konkurences noteikumu piemērošanas; 

H. tā kā bīstamie ar klimatu un veselības apdraudējumu saistītie riski var nopietni izjaukt 

līdzsvaru tirgū un vēl vairāk vājināt primāros ražotājus; tā kā šādu notikumu kontekstā 

iespējams, nāktos vēlreiz izvērtēt konkurences noteikumu piemērošanu gadījumos, kad ir 

apdraudēti pirmās nepieciešamības pārtikas krājumi, 

I. tā kā prejudiciālais nolēmums lietā C-671/15 („lapu cigoriņi”), ko pieņēmusi Eiropas 

Savienības Tiesa, liecina, ka ražotājiem, ražotāju organizācijām un ražotāju organizāciju 

apvienībām pienākumu izpildei ir vajadzīga juridiskā noteiktība un ka tā ir jo īpaši 

vajadzīga nozarē, kurai raksturīga ārkārtīgi fragmentēta piedāvājuma puse pretstatā 

koncentrētai pieprasījuma pusei, kā arī grūtības kontrolēt piedāvājumu un prognozēt 

pieprasījumu; tā kā Eiropas Savienības Tiesas spriedums par konkurences noteikumu 

piemērošanu ražotājiem un ražotāju organizācijām ir ļoti svarīgs skaidrības un 

prognozējamības ziņā; 

J. tā kā Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupa 2016. gada novembrī izstrādāja 

priekšlikumu un ieteikumu kopumu, lai nostiprinātu lauksaimnieku pozīcijas pārtikas 

apritē, pārskatītu lauksaimniekiem pieejamos līgumiskos instrumentus, apkarotu negodīgu 

praksi un precizētu, kādi atbrīvojumi no konkurences tiesību piemērošanas pienākas 

lauksaimniecībai; tā kā šie ieteikumi attiecīgā gadījumā ir jāņem vērā, jo tos atzinīgi ir 

novērtējušas gan ES iestādes, gan ieinteresētie pārtikas aprites dalībnieki, un būtu jāveic 

atbilstoši pasākumi, lai panāktu, ka uzlabojas lauksaimnieku, ražotāju organizāciju, 

ražotāju organizāciju apvienību un ražotāju citu veidu sadarbības struktūru pozīcijas 

lauksaimniecības nozarē un pārtikas apritē; 

K. tā kā lauksaimniecības komponents Regulā par finanšu noteikumiem, ko piemēro 

Savienības vispārējam budžetam (2016/0282B) (Omnibus regula), ir KLP nozīmīgs solis, 

ņemot vērā vērienīgos priekšlikumus, ko ierosinājis Eiropas Parlaments un kas paver 

iespējas būtiski uzlabot konkurences politiku, tādēļ jo īpaši apkarojot negodīgu 

tirdzniecības praksi, kā arī precizējot konkurences noteikumus un noteikumus par 

ekonomiskām ražotāju organizācijām, un arī vispārējos un krīzes perioda atbrīvojumus no 

konkurences tiesību piemērošanas; 

L. tā kā 2016. gada oktobra pētījums par lauksaimniecības starpnozaru organizācijām 

Eiropas Savienībā vērš uzmanību uz to, cik svarīga ir starpnozaru organizāciju darbība, 

nodrošinot ekonomiskas un tehniskas informācijas nodošanu ieinteresētajām personām 

ražošanas ķēdē; tā kā minētais pētījums skaidri liecina, ka, pateicoties starpnozaru 

organizācijām, ir iespējama labāka risku un peļņas sadale; 

M. tā kā Pamatnostādnēs par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un 

lauku apvidos 2014.–2020. gadam1 Komisija atzina, ka lauksaimniecības nozare un tās 

sociālā struktūrā pēc būtības ir īpaša un ka tā saskaras ar jauniem vērienīgiem 

izaicinājumiem, piemēram, tādos jautājumos kā pārtikas nodrošinājums un ar vidi un 

klimatu saistītās problēmas; tā kā ar nozares politiku tāpēc ir jāpalīdz nostiprināt lauku 

                                                 
1  Eiropas Savienības Pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku 

apvidos 2014.–2020. gadam (OV C 204, 1.7.2014., 1. lpp.). 
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saimniecību ekonomisko dzīvotspēju un veicināt pārtikas aprites organizēšanu, lauku 

attīstību un sociālo iekļaušanu, 

1. uzskata, ka konkurences politikā ir jāņem vērā lauksaimniecības nozares īpašā specifika; 

atgādina, ka LESD 42. pantā lauksaimniecības nozarei ir noteikts īpašs statuss attiecībā uz 

konkurences tiesību aktu piemērošanu, un ar jaunāko no KLP reformām tas ir apstiprināts, 

nosakot vairākas atkāpes un atbrīvojumus no LESD 101. panta noteikumu piemērošanas; 

atzīmē, ka KLP mērķis ir panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem 

situācijā, kad pastāvīgi nākas pārvarēt bīstamus ekonomiskos un ar klimata pārmaiņām 

saistītus riskus; atgādina, ka konkurences politika galvenokārt aizstāv tikai patērētāju 

intereses un tajā nepietiekami ir ņemtas vērā pašu lauksaimniecības produktu ražotāju 

intereses un grūtības; uzsver, ka konkurences politikai vienādi jāaizsargā gan 

lauksaimniecības produktu ražotāju, gan patērētāju intereses un tādēļ jānodrošina taisnīgi 

nosacījumi attiecībā uz konkurenci un iekšējā tirgus pieejamību, lai veicinātu investīcijas 

un inovāciju, un arī attiecībā uz nodarbinātību, lauksaimniecības uzņēmumu dzīvotspēju 

un ES lauku apvidu līdzsvarotu attīstību, vienlaikus nodrošinot vairāk pārredzamības 

tirgus dalībniekiem; 

2. uzstāj, ka jēdzienu „taisnīga cena” nevajadzētu saprast kā zemāko iespējamo cenu 

patērētājam, bet tai ir jābūt saprātīgai un jānodrošina godīga atlīdzība katram pārtikas 

aprites dalībniekam; 

3. atzīst, ka lauksaimniekiem pārtikas apritē ir vājākas pozīcijas, un uzskata, ka krīzes 

lauksaimniecības nozarē tās var vājināt vēl vairāk; uzskata, ka būtu jāgarantē 

lauksaimniekiem visos ražošanas sektoros tiesības kopīgi risināt sarunas, tostarp tiesības 

vienoties par cenām; uzskata, ka būtu jāmudina lauksaimnieki pilnībā izmantot visas 

iespējas, ko var sniegt ražotāju organizācijas (tostarp ražotāju kooperatīvi, to apvienības 

un starpnozaru struktūras), un ka viņu rīcībā vajadzētu būt attiecīgiem līdzekļiem, lai to 

varētu izdarīt; aicina Komisiju un dalībvalstis palīdzēt šādiem kolektīviem pašpalīdzības 

mehānismiem vairot savu kompetenci un darbības lietderību, un tādēļ aicina Komisiju 

precizēt un vienkāršot noteikumus, kas šādiem mehānismiem ir piemērojami, tā 

nostiprinot gan šo mehānismu spēju ietekmēt sarunu norisi, gan to konkurētspēju un 

vienlaikus nodrošinot, ka tas neskar LESD 39. pantā noteikto principu ievērošanu; 

4. uzskata, ka ražotāju organizāciju un to apvienību kolektīvās darbības (tostarp ražošanas 

plānošana, sarunas par pārdošanu un par līgumu noteikumiem) ir vajadzīgas, lai sasniegtu 

LESD 39. pantā noteiktos KLP mērķus, un ka tāpēc tām nevajadzētu piemērot LESD 

101. pantu, ja šādas kolektīvās darbības patiešām tiek īstenotas, un tādējādi veicināt 

lauksaimnieku konkurētspējas uzlabošanos; atzīmē, ka Regulā (ES) Nr. 1308/2013 

(Vienotas TKO regulā) noteiktās atkāpes nav pilnībā izmantotas, un, tā kā nav skaidrības 

par šīm atkāpēm, tās ir grūti īstenot un valstu konkurences iestādes tās piemēro atšķirīgi, 

lauksaimniekiem un to organizācijām nav nodrošināta pietiekama juridiskā noteiktība; 

atzinīgi vērtē to, ka Omnibus regula vienkāršos noteikumus par lauksaimnieku kolektīvo 

organizēšanos un precizēs, kāda konkurences tiesību kontekstā ir ražotāju organizāciju 

darbības nozīme un kādas ir šo organizāciju pilnvaras, veicot savu saimniecisko darbību, 

un tādējādi ar šo regulu tiem būs nodrošinātas iespējas ar spēcīgāku pozīciju panākt sev 

izdevīgus nosacījumus un vienlaikus būs garantēts, ka tas neskar LESD 39. pantā noteikto 

principu ievērošanu; 
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5. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Omnibus regulu būs jāpagarina 2012. gada 

Piensaimniecības paketes tiesību aktu piemērošanas laiks, ņemot vērā daudzsološos 

pārskatus par tās īstenošanu1 un atzinīgi vērtē arī to, kā minētie tiesību akti palīdz 

nostiprināt piensaimnieku pozīcijas pārtikas apritē; tomēr aicina Komisiju veikt ietekmes 

novērtējumu, lai noskaidrotu, vai noteikumus par līgumslēgšanas sarunām piena un piena 

produktu nozarē vajadzētu piemērot plašāk, tos attiecinot arī uz citām lauksaimniecības 

nozarē, jo tad lauksaimnieki un ražotāju organizācijas varētu brīvāk plānot ražošanu, 

izmantot tiesības uz kolektīvām sarunām un tiesības vienoties par pārdošanu un par 

līgumu noteikumiem, kuros ir skaidri noteiktas cenas un apjomi; 

6. pieprasa, ievērojot nepieciešamības un proporcionalitātes principus, nepārprotami noteikt 

automātisku atbrīvojumu no LESD 101. panta piemērošanas lauksaimniecības starpnozaru 

organizācijām, tā nodrošinot šīm organizācijām iespēju izpildīt uzdevumus, kas tām ir 

uzticēti ar Vienotas TKO regulu, lai ātrāk sasniegtu LESD 39. pantā noteiktos mērķus; 

7. ierosina Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikumus, ar ko ļauj īstenot piedāvājuma 

regulēšanas pasākumus attiecībā uz sieriem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai 

aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (150. pants), attiecībā uz šķiņķi ar aizsargātu 

cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (172. pants) vai 

attiecībā uz vīniem (167. pants), piemērot plašāk, tos attiecinot arī uz produktiem ar 

kvalitātes zīmi, lai vairotu iespējas nodrošināt pieprasījumam atbilstošu piedāvājumu; 

8. atkārtoti aicina Komisiju precizēt, ciktāl saskaņā ar LESD 101. panta 3. punktu darbojas 

individuālie atbrīvojumi no konkurences noteikumu piemērošanas, jo īpaši attiecībā uz 

ilgtspējas nolīgumiem, kurus slēdz pārtikas apritē, jo šādus nolīgumus var atbrīvot no 

konkurences tiesību piemērošanas, ja tie palīdz uzlabot ražošanu vai veicina progresu un 

vienlaikus ir izdevīgi patērētājiem un sabiedrībai; uzskata, ka Komisijai būtu jāizvērtē, ar 

kādiem nosacījumiem konkurences politikā varētu atvēlēt vairāk vietas ražotāju 

organizāciju kolektīvajām struktūrām, tostarp kooperatīviem, to apvienībām un 

starpnozaru organizācijām, kas visā pārtikas aprites sistēmā tiek veidotas, lai panāktu 

ilgtspēju (piemēram, iniciatīvas, kuras veicina bioloģisko daudzveidību, uzlabo dzīvnieku 

labturību un/vai veselību, apkaro mikrobu rezistenci); 

9. atzinīgi vērtē to, ka ar Omnibus regulu nosaka kārtību, kādā lauksaimnieku grupa var lūgt 

Komisiju sniegt nesaistošu atzinumu, lai noskaidrotu, vai attiecīga kolektīvā rīcība ir 

saskaņā ar vispārējo atbrīvojumu no konkurences noteikumu piemērošanas, kā tas noteikts 

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (Vienotas TKO regulas) 209. pantā; tomēr aicina Komisiju, 

ņemot vērā Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupas ieteikumu, precizēt, ciktāl ir 

piemērojama lauksaimniecībai noteiktā vispārējā atkāpe, lai atbrīvojums būtu skaidri 

noteikts tā, ka iespēja nepiemērot LESD 101. pantu — gadījumos, kad šāda iespēja ir 

paredzēta, — ir reāli īstenojama un darbojas; 

10. norāda, ka nopietnas tirgus nelīdzsvarotības laikposmos, kad ir apdraudēta 

lauksaimniecības nozare un visus iedzīvotājus apdraud pirmās nepieciešamības pārtikas 

krājumu iespējamais trūkums, uz tirgu orientētai KLP ir jāatbalsta lauksaimnieki un uz 

ierobežotu laiku ir jānosaka papildu atbrīvojumi no konkurences noteikumu piemērošanas; 

atzinīgi vērtē to, ka, pateicoties ar Omnibus regulu veiktajām izmaiņām, būs vienkāršāk 

                                                 
1 Ziņojumi par situācijas attīstību piena produktu tirgū un „Piensaimniecības paketes” noteikumu darbību 

(COM(2016)0724 un COM(2014)0354). 
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aktivizēt Vienotas TKO regulas 222. panta noteikumu piemērošanu, kas nodrošina iespēju 

uz laiku atkāpties no konkurences tiesību piemērošanas; 

11. uzskata, ka būtu jāļauj „ietilpīgām” starpnozaru organizācijām, kas vieno ražotājus, 

pārstrādātājus un izplatītājus, rīkot sanāksmes, lai apspriestu krīzes novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumus, kurus ir iecerēts īstenot, lai tirgū atjaunotu tādus apstākļus, kas 

ļauj sasniegt LESD 39. pantā noteiktos mērķus; 

12. atkārtoti norāda, ka KLP un ES konkurences regulējums ir jāveido pakāpeniski, ņemot 

vērā lauksaimniecības specifiku, lai tas cita starpā ietvertu arī regulatīvas darbības, ar ko 

apkaro nevienlīdzību Eiropas pārtikas apritē, un lai būtu nodrošināta uzraudzība pār to, kā 

mainās primāro ražotāju situācija un pārtikas un lauksaimniecības sistēmu ilgtspējības 

novērtējuma (SAFA) rādītāji, kurus noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācija (FAO), cita starpā arī rādītāji, kas iekļauti sadaļā par godīgu 

cenu noteikšanu un pārredzamiem līgumiem (S.2.1.1.) un sadaļā par piegādātāju tiesībām 

(S.2.2.1.); 

13. prasa arī turpmāk pilnveidot Eiropas pārtikas cenu uzraudzības instrumentu, izmantojot 

labākus un sīkāk sadalītus datus, lai varētu sekmīgāk konstatēt krīzes situāciju 

lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozarē; šajā sakarībā uzsver, ka datu noteikšanas 

un vākšanas procesos ir jāiesaista lauksaimnieku organizācijas; 

14. norāda, ka Komisija ir atzinusi — lauksaimniecības produktu ražotāji ir pārtikas aprites 

posms ar visvājāko koncentrāciju, turpretim izejvielu piegādātāji un klienti bieži vien ir 

krietni lielākas organizācijas ar spēcīgāku koncentrācijas pakāpi, tāpēc attiecības nav 

līdzsvarotas un ir vērojama nelabvēlīga un negodīga tirdzniecības prakse — kuru īsteno 

atsevišķas lielās izplatīšanas ķēdes, daži pārstrādātāji un mazumtirdzniecības operatori, — 

un ka šo problēmu ar konkurences politiku vien atrisināt nevar, un tādēļ ir vajadzīga 

konsekvence ar politiku, kas tiek īstenota arī citās jomās; tāpēc aicina Komisiju precīzāk 

definēt jēdzienu „dominējošais stāvoklis” un to, ko nozīmē šāda stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana, un šajā sakarībā ņemt vērā koncentrācijas pakāpi un arī izejvielu, pārstrādes 

un mazumtirdzniecības nozaru spēju ietekmēt sarunu norisi; turklāt atzīmē, ka Omnibus 

regulā būs paredzēti noteikumi, ar ko būs nodrošinātas tiesības slēgt rakstiskus līgumus un 

tiesības vienoties par līguma noteikumiem, lai varētu uzlabot vērtības sadali pārtikas 

apritē, un ka tas palīdzēs likvidēt spriedzi ieinteresēto personu attiecībās, apkarot 

negodīgu tirdzniecības praksi, vairot lauksaimnieku spēju reaģēt uz tirgus signāliem, varēs 

veiksmīgāk paziņot cenas un izplatīt attiecīgo informāciju un piedāvājumu būs vieglāk 

pieskaņot pieprasījumam; aicina Komisiju un valstu kompetentās iestādes arī raudzīties, 

lai preces būtu pienācīgi klasificētas un pienācīgi būtu noteikta preču cena, un lai būtu 

nodrošināts, ka tiek īstenota uzraudzība pār ļaunprātīgu rīcību un negodīgu tirdzniecības 

praksi, kas kaitē lauksaimniekiem, ka tā tiek izskausta ar pasākumiem, kuru izpilde ir 

obligāta, un ka par ļaunprātīgu rīcību un negodīgu tirdzniecības praksi tiek saņemts sods; 

uzskata, ka būtu jāizvērtē jau izveidotās valstu shēmas, lai noteiktu labāko praksi, kas 

jāpiemēro; 

15. atzīst, ka līdz šim konkurences tiesības nedz Eiropas, nedz valsts līmenī nav piemērotas, 

lai izskaustu negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas apritē; atzīmē, ka šajā ziņā ir īstenoti 

īpaši valsts noteikumi, taču ar tiem nav izdevies efektīvi atrisināt šo endēmisko problēmu, 

ko rada negodīga tirdzniecības prakse un spēku samēra trūkums pārtikas apritē; aicina 
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Komisiju publicēt un nekavējoties pieņemt izziņoto ES likumdošanas priekšlikumu par 

negodīgu tirdzniecības praksi, nodrošināt saskaņotu tiesisko regulējumu, kas labāk 

aizsargā ražotājus un lauksaimniekus no negodīgas tirdzniecības prakses, un vēl vairāk 

konsolidēt iekšējo tirgu; 

16. norāda, ka Parlaments jau ir aicinājis Komisiju un valstu konkurences iestādes efektīvi 

reaģēt uz satraukumu, ko rada ietekmes kombinācija — strauja izplatīšanas nozares 

koncentrācija valsts līmenī un sadarbības mehānismu veidošanās starp liela mēroga 

izplatītājiem Eiropas un starptautiskā līmenī, jo abi šie faktori ietekmē gan pārtikas aprites 

augšupējā virziena posmus, gan izplatītājus un patērētājus; uzskata, ka šāda strukturāla 

pārmaiņa rada bažas par iespējamu stratēģisku pielāgošanos, konkurences mazināšanos un 

par to, ka pārtikas apritē varētu būt mazāk iespēju investēt inovācijā; 

17. aicina dalībvalstis un ES iestādes par prioritāti noteikt vienotā tirgus nostiprināšanu pēc 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un tādēļ nodrošināt, ka pilnībā tiek ievēroti ES 

konkurences tiesību akti un tajos noteiktās atkāpes, kā arī citi standarti, un tādējādi 

garantēt juridisko noteiktību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dalībvalstīm; 

18. atzīmē, ka individuālais ierobežojums, kas noteikts de minimis atbalstam lauksaimniecības 

nozarē, 2013. gadā tika dubultā palielināts (no EUR 7500 līdz EUR 15 000), lai reaģētu uz 

krīzes situācijām, kuras veidojās klimata pārmaiņu ietekmē, veselības nozarē un 

ekonomikā; norāda, ka tolaik valsts de minimis atbalstam noteiktais ierobežojums tika 

pielāgots pavisam nedaudz (palielinot to no 0,75 % līdz 1 % no valsts lauksaimniecības 

produkcijas kopapjoma), tādējādi mazinot dalībvalstīm iespējas palīdzēt lauku 

saimniecībām, kuras nonākušas grūtībās; tāpēc valsts de minimis atbalstam noteikto 

ierobežojumu prasa palielināt līdz 1,25 % no valsts lauksaimniecības produkcijas 

kopapjoma, lai atvieglotu lauksaimnieku sarežģīto ekonomisko situāciju; atzīmē, ka ar 

saskaņotiem noteikumiem par de minimis atbalstu vajadzētu panākt, ka lauksaimnieku 

pozīcijas uzlabojas, tomēr nepieļaujot, ka lauksaimniecības politika atkal tiek 

nacionalizēta; 

19. uzsver, ka finansējums, ar ko paredzēts nodrošināt ātrgaitas platjoslas tīklu pieejamību, ir 

svarīgs, lai neatpaliktu no tehnoloģiju progresa un vairotu konkurenci, sevišķi lauku un 

attālās teritorijās; 

20. uzsver, ka ES tirgus atvēršana ļoti konkurētspējīgiem tirdzniecības partneriem un lielajiem 

lauksaimniecības produktu eksportētājiem, tiem piemērojot dažādus atšķirīgus standartus, 

var būt riskanta pašiem sensitīvākajiem lauksaimniecības sektoriem Eiropas Savienībā; 

aicina Komisiju, apzinoties, cik delikāts ir mūsu lauksaimniecības produktu ražotāju 

finanšu stāvoklis un cik tie ir fundamentāli svarīgi mūsu sabiedrībai, pilnībā ņemt vērā to, 

kā lauksaimniecības produktu ražotājus Eiropā varētu ietekmēt iespējamie tirgus 

izkropļojumi, ko rada tirdzniecības nolīgumi ar trešām valstīm. 
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