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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 42. pants paredz, ka noteikumus 
par konkurenci lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai piemēro tikai tādā 
mērā, kā noteicis Eiropas Parlaments un Padome, un ņemot vērā kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) mērķus, kas izklāstīti LESD 39. pantā;

B. tā kā viens no LESD 39. pantā izklāstītajiem KLP mērķiem ir nodrošināt pietiekami 
augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, it īpaši palielinot lauksaimniecībā nodarbināto 
personu individuālos ienākumus;

C. tā kā Tiesa ar savu 2017. gada 14. novembra spriedumu1 (Lapu cigoriņu lietā), 
apstiprināja to, ka kopējai lauksaimniecības politikai ir prioritāte salīdzinājumā ar 
konkurences noteikumiem; tā kā Tiesa ir nolēmusi, ka uz praksi, kas saistīta ar tirgū 
laisto produktu cenu vai daudzuma saskaņošanu vai stratēģiskas informācijas apmaiņu, 
var neattiecināt LESD 101. panta 1. punktā noteikto aizliegumu attiecībā uz 
nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotām darbībām, ja par tiem vienojas vienas un tās 
pašas ražotāju organizācijas vai tās pašas ražotāju organizāciju apvienības — kuru 
atzinusi dalībvalsts — locekļi un ja tie ir pilnīgi noteikti nepieciešami, lai īstenotu vienu 
vai vairākus šīm organizācijām noteiktos mērķus saskaņā ar ES tiesību aktiem;

D. tā kā Regula (ES) 2017/23932 (Omnibus regula) paredz izņēmumus no LESD 101. panta 
piemērošanas, it īpaši nosakot, ka ražotāju organizāciju un to apvienību kolektīvās 
darbības ir nepieciešamas, lai sasniegtu LESD 39. pantā izklāstītos KLP mērķus, ar 
nosacījumu, ka šādas kopīgas darbības patiešām tiek īstenotas un palīdz uzlabot 
lauksaimnieku konkurētspēju; tā kā līdz ar to tādas darbības kā ražošanas plānošana un 
sarunas par līgumu slēgšanu ir atbrīvotas no LESD 101. panta noteikumu piemērošanas;

E. tā kā ES lauksaimniecības nozares — kas galvenokārt sastāv no ekonomiskā ziņā 
mazām lauku saimniecībām — specifika un strukturālās iezīmes rada ražošanas 
sadrumstalotību un grūtības un problēmas, ar kurām saskaras daži lauksaimnieki, 
reaģējot uz tirgus pārmaiņām un prasībām un pielāgojoties tām; tā kā tas kontrastē ar 
citu dalībnieku augsto koncentrācijas līmeni pārtikas piegādes ķēdē, kas būtiski mazina 
lauksaimnieku ietekmi sarunās, un tā kā Komisijai un valstu iestādēm tas būtu jāņem 
vērā, kad tās nodrošina konkurences noteikumu ievērošanu;

F. tā kā nākotnes KLP īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazu un ģimenes saimniecību 
atbalstīšanai, vienlaikus nodrošinot to, ka tiek īstenota ilgtspējīga lauksaimniecības 
prakse; tā kā šādus mērķus var sasniegt tikai, izmantojot vienotu pieeju visās ES 
politikās, tostarp konkurences politikā;

G. tā kā neparedzamas dabas katastrofas un ražošanas apstākļi, piemēram, nelabvēlīgi 

1 Tiesas 2017. gada 14. novembra spriedums lietā “Président de l’Autorité de la concurrence pret Association 
des producteurs vendeurs d’endives (APVE) u. c.”.
2 OV L 350, 29.12.2017., 15. lpp.
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laikapstākļi un slimību uzliesmojumi, krīzes apstākļos lauksaimniecības produktu tirgu  
var padarīt vēl nestabilāku un vēl vairāk vājināt lauksaimnieku pozīciju sarunās ar 
pircējiem; tā kā šajā sakarā būtiska nozīme ir piekļuvei ārkārtas pasākumiem, kuru 
mērķis ir saglabāt tirgus stabilitāti;

H. tā kā lauksaimnieku sadarbībai ir būtiska loma viņu pozīcijas stiprināšanā pārtikas 
piegādes ķēdē un tā palīdz īstenot KLP mērķus un lauksaimniekiem reaģēt uz 
pieaugošajām sabiedrības prasībām; tā kā daudzi ES lauksaimnieki vēl nevar gūt 
labumu no dalības ražotāju organizācijās un līdz ar to viņu pozīcija pārtikas piegādes 
ķēdē ir neaizsargāta un viņu ietekme sarunās — vāja; tā kā tādēļ ir jāstiprina ražotāju 
organizācijas, tostarp ar konsolidācijas palīdzību, un ražotāju organizāciju apvienības;

I. tā kā ES lauksaimnieku konkurētspēja lielā mērā ir atkarīga no pienācīgas un taisnīgas 
iekšējā tirgus darbības, no to valsts atbalsta un konkurences politikas noteikumu 
skaidras interpretēšanas un izpildes nodrošināšanas, kuri reglamentē visu 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes dalībnieku, it īpaši ražotāju organizāciju un to 
apvienību, darbību, un no citiem ražotāju sadarbības veidiem lauksaimniecības nozarē;

J. tā kā ļaunprātīga prakse un pieaugošā konsolidācijas tendence lauksaimniecības un 
pārtikas piegādes ķēdes izejvielu un mazumtirdzniecības sektorā kropļo konkurenci un 
inovāciju, tādējādi tieši un netieši ietekmējot gan ražotājus, gan patērētājus;

K. tā kā digitālās tehnoloģijas var palīdzēt Eiropas lauksaimniekiem nodrošināt drošu, 
ilgtspējīgu un kvalitatīvu pārtiku, mazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi, uzlabot 
lauksaimnieku darba apstākļus un palielināt lauku pievilcību, it īpaši jaunākajām 
paaudzēm; tā kā privātajam sektoram ir mazāk stimulu investēt platjoslas pakalpojumu 
sniegšanā šajos apvidos,

1. aicina Komisiju īpaši ņemt vērā to, ka atbilstoši minētajam Tiesas spriedumam KLP 
mērķiem ir jāpiešķir prioritāte salīdzinājumā ar mērķiem, kas saistīti ar konkurences 
politiku, konkurences noteikumus ražotājiem un ražotāju organizācijām piemērojot 
skaidrākā, elastīgākā un paredzamākā veidā; 

2. uzsver, ka lauksaimniecības specifikas un ilgā ražošanas cikla dēļ piegādes elastīguma 
ziņā to nevar salīdzināt ar citām darbībām un ka tādēļ tirgus loģiku lauksaimniecības 
nozarei nevar piemērot tādā pašā veidā kā citām nozarēm;

3. atzinīgi vērtē 2018. gadā pēc Komisijas pasūtījuma veikto pētījumu par ražotāju 
organizācijām un to darbībām olīveļļas, liellopu un teļa gaļas un laukaugu nozarē, kurš 
no jauna apliecina šo organizāciju un to apvienību nozīmi primāro ražotāju pozīcijas 
stiprināšanā pārtikas ķēdē un LESD 39. pantā izklāstīto KLP mērķu īstenošanā; atzīmē 
pētījuma datus, kas liecina par to, ka neatzītu ražotāju organizāciju un to apvienību ir 
piecreiz vairāk nekā oficiāli atzītu ražotāju organizāciju un to apvienību un ka valstu 
valdības atbalsta trūkums apgrūtina ražotāju organizāciju un to apvienību dibināšanu; 
pauž nožēlu, ka ražotāju organizācijas neveidojas visās dalībvalstīs vienādi, un prasa 
likvidēt atlikušos šķēršļus atzīšanas procesā un garantēt juridisko noteiktību; šajā sakarā 
aicina Komisiju palielināt informētību par priekšrocībām, ko sniedz ražotāju 
organizāciju atzīšana saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido 
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lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju3 (Vienotas TKO regula), un 
mudina dibināt vairāk ražotāju organizāciju, kas cita starpā ir veids, kā lauksaimnieki 
var stiprināt savu pozīciju, efektīvi vest sarunas par cenu un novērst ietekmēšanas spēju 
nelīdzsvarotību pārtikas piegādes ķēdē;

4. uzskata, ka ir svarīgi notiekošās KLP reformas ietvaros precizēt ražotāju organizācijas, 
to apvienības un starpnozaru organizācijas reglamentējošos Vienotas TKO regulas 
noteikumus, it īpaši attiecībā uz konkurences politiku, izmantojot ar Omnibus regulas 
palīdzību panākto progresu un saskaņā ar Tiesas spriedumu Lapu cigoriņu lietā, tādējādi 
sniedzot lielāku juridisko noteiktību un uzlabojot lauksaimnieku pozīciju pārtikas 
piegādes ķēdē;

5. aicina Komisiju izvērtēt Vienotas TKO regulas 209. panta īstenošanu un precizēt tā 
piemērošanas jomu, it īpaši attiecībā uz izņēmumiem no konkurences noteikumiem, ko 
piešķir attiecībā uz dažiem lauksaimnieku apvienību izmantotas vienošanās un prakses 
veidiem, lai iesaistītajiem dalībniekiem nodrošinātu lielāku skaidrību un juridisko 
noteiktību šī panta piemērošanas gadījumos un Komisijai — lielāku elastīgumu tā 
īstenošanā;

6. atzinīgi vērtē Komisijas vajadzībām izstrādāto pētījumu par labākajiem veidiem, kā 
veidot ražotāju organizācijas, kā tām veikt savas darbības un saņemt atbalstu, kurā atzīts 
ražotāju organizāciju un to apvienību ieguldījums to locekļu ekonomiskajā, tehniskajā 
un sociālajā attīstībā un to iespējamā netiešā labvēlīgā ietekme uz lauksaimniekiem, kas 
nav ražotāju organizāciju locekļi, un uz citiem pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem; 
uzsver nepieciešamību nodrošināt ražotāju organizācijām juridisko noteiktību, it īpaši 
attiecībā uz atzīšanas kritērijiem un darbībām;

7. atzīst starpnozaru organizāciju lomu pārtikas piegādes ķēdē, kas kalpo par platformu 
dialogam, pētniecībai un attīstībai, paraugpraksei un tirgus pārredzamībai;

8. prasa stiprināt starpnozaru organizāciju lomu, lai veicinātu līdzsvarotākas attiecības 
pārtikas piegādes ķēdē, un atbalsta vērtības sadales klauzulas darbības jomas 
paplašināšanu, tajā iekļaujot visus tirgus dalībniekus, nevis tikai pirmo pircēju, saskaņā 
ar Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2019. gada aprīlī 
pieņemto projektu ziņojumam par lauksaimniecības produktu tirgu jauno kopīgo 
organizāciju nākamās KLP reformas ietvaros;

9. lai veicinātu LESD 39. pantā noteikto mērķu īstenošanu, prasa, ievērojot 
nepieciešamības un proporcionalitātes principu, Vienotas TKO regulas 210. pantā 
skaidri paredzēt automātisku atbrīvojumu no LESD 101. panta piemērošanas, tādējādi 
ļaujot lauksaimniecības starpnozaru organizācijām pildīt uzdevumus, kas tām noteikti ar 
Vienotas TKO regulu;

10. aicina Komisiju nodrošināt, ka būtisku tirgus izkropļojumu gadījumā tiek ātri piemēroti 
Vienotas TKO regulas 222. panta noteikumi;

11. atzinīgi vērtē veiksmīgi īstenotos piedāvājuma pārvaldības pasākumus, kas pēc ražotāju 
organizāciju, starpnozaru organizāciju un uzņēmēju grupu pieprasījuma tika ieviesti 

3 OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.
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attiecībā uz kvalitatīvu sieru un šķiņķi; lai panāktu labāku līdzsvaru starp piedāvājumu 
un pieprasījumu, prasa vienotas TKO regulas noteikumus, ar kuriem atļauj ieviest 
piegādes kontroles noteikumus, attiecināt uz visiem produktiem, kam piešķirts 
aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāde (AĢIN);

12. prasa Komisijai iesaistīties dialogā ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām par 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes darbību un pielāgot ES konkurences 
politiku atbilstoši jaunākajām norisēm tirdzniecības vidē;

13. atzinīgi vērtē to, ka tika pieņemta 2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 2019/633 par 
negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas 
piegādes ķēdē4, kas ir svarīgs pirmais solis taisnīguma nodrošināšanā starp pārtikas 
piegādes ķēdes dalībniekiem un nelīdzsvarotības novēršanā attiecībā uz ietekmi sarunās, 
kuras tiek vestas šīs ķēdes ietvaros; mudina dalībvalstis nekavējoties transponēt šo 
direktīvu un aicina Komisiju cieši uzraudzīt transponēšanas gaitu un veicināt labākās 
prakses apmaiņu starp dalībvalstīm; mudina dalībvalstis papildināt sarakstu ar aizliegtas 
negodīgas prakses veidiem un noteikt augstākus standartus;

14. tomēr pauž nožēlu, ka direktīvas par negodīgu praksi pārtikas piegādes ķēdē darbības 
joma neaptver visus piegādātājus — no tās darbības jomas ir izslēgti piegādātāji, kas 
nav MVU — un ka pārdošana ar zaudējumiem nav iekļauta ES līmenī aizliegto prakses 
veidu sarakstā;

15. pauž bažas par nepanesamo lejupējo spiedienu uz lauksaimniecības produktu cenām, 
kuru rada pārmērīga pārstrādātāju vai pircēju ietekme lauksaimniecības produktu 
piegādes ķēdes nākamajos posmos; mudina Komisiju pārskatīt savu pieeju dominējoša 
tirgus stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas izvērtēšanā, lai iekļautu gadījumus, kad tiek 
izdarīts nepanesams lejupējs spiediens uz lauksaimniecības produktu cenām neatkarīgi 
no tā, vai rezultātā paaugstinās patēriņa cenas; uzskata, ka plašākas patērētāju intereses 
ietver atbalstu taisnīgiem lauksaimnieku ienākumiem, nodrošinot taisnīgu daļu no 
vērtības, kas tiek radīta visā pārtikas piegādes ķēdē, lai nodrošinātu ekonomiski un 
ekoloģiski ilgtspējīgu lauksaimniecības nozari;

16. atkārtoti norāda, ka KLP atbalsts cita starpā ir paredzēts, lai nodrošinātu lauku 
saimniecību ilgtspēju un mudinātu lauksaimniekus ražot kvalitatīvu pārtiku par 
pieņemamām cenām; pauž bažas par aizvien pieaugošo starpību starp ražošanas cenu un 
pārdošanas cenu pārtikas nozarē; aicina Komisiju identificēt un īstenot efektīvus tirgus 
pasākumus, kas samazinātu šo cenu starpību un izveidotu līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
korelāciju starp tām;

17. atzīst pirkšanas apvienību iespējamo lomu ekonomiskās efektivitātes radīšanā 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē; tomēr uzsver, ka pašreizējais informācijas 
trūkums neļauj izvērtēt šādu pirkšanas apvienību ekonomisko ietekmi uz piegādes ķēdes 
darbību, it īpaši uz iespējamu stratēģisku vienošanos, kuras rezultātā var mazināties 
konkurence, kā arī investēšanas un inovācijas iespējas; aicina Komisiju turpināt 
padziļināti analizēt pirkšanas apvienību darbības apmērus un ietekmi uz 
lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes ekonomisko darbību, it īpaši uz 

4 OV L 111, 25.4.2019., 59. lpp.
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lauksaimniekiem, mazajiem ražotājiem un piegādātājiem, kā arī MVU;

18. atzinīgi vērtē to, ka tika publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija 
Regula (ES) 2019/1150 par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem 
lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos5; pieņem zināšanai, ka 
Komisija ir sākusi oficiālu pretmonopola izmeklēšanu, lai izvērtētu to, kā Amazon 
izmanto sensitīvus neatkarīgu mazumtirgotāju datus, un tā duālās — mazumtirgotāja un 
tirdzniecības vietas — lomas iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, un pauž bažas par 
iespējamu līdzību ar Eiropas lielveikalu platformām; uzsver, ka iespējama diferencēta 
vai diskriminējoša attieksme pret citām mazumtirdzniecības precēm salīdzinājumā ar 
savu zīmolu var kropļot konkurenci tirgū un mazināt inovāciju un produktu izvēli 
patērētājiem; uzsver, ka Komisijai un valstu konkurences iestādēm ir jāuzņemas sava 
loma šādas situācijas nepieļaušanā;

19. atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts Komisijas ziņojums par konkurences noteikumu 
piemērošanu lauksaimniecības nozarē; atzīmē, ka ievērojamu daļu konkurences tiesību 
pārkāpumu lauksaimniecības nozarē izdara lauksaimniecības produktu pārstrādātāji, 
savukārt lielāko daļu sūdzību iesniedz lauksaimnieki; prasa Komisijai efektīvi uzraudzīt 
uzņēmumus, kas darbojas pārtikas pārstrādes tirgū;

20. atgādina, ka ir veikta būtiska horizontāla un vertikāla pārstrukturēšana, kuras rezultātā ir 
notikusi vēl lielāka konsolidācija jau tā koncentrētajās sēklu, agroķīmijas, mēslošanas 
līdzekļu, dzīvnieku ģenētikas un lauksaimniecības tehnikas nozarēs, kā arī pārstrādes un 
mazumtirdzniecības nozarē; aicina Komisiju, izvērtējot apvienošanās gadījumus šajās 
nozarēs, apsvērt ietekmi, kas pārsniedz patēriņa cenas; uzsver, ka ir jāaizsargā ES 
lauksaimnieku un iedzīvotāju intereses un vide, vispusīgi un visaptveroši izvērtējot 
lauksaimniecības izejvielu piegādātāju, tostarp augu aizsardzības līdzekļu ražotāju, 
apvienošanās un pārņemšanas darījumu ietekmi lauku saimniecību līmenī;

21. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai Komisija turpinātu rūpīgi uzraudzīt ES pesticīdu, sēklu un 
raksturīgo iezīmju tirgu, kā arī uzraudzītu digitalizācijas ietekmi uz lauksaimniecības 
nozari;

22. uzskata, ka, vienojoties par cenām līgumos starp ražotājiem un 
mazumtirgotājiem/pārstrādātājiem, ir pilnībā jāņem vērā ražošanas izmaksas un ka 
cenām būtu jānodrošina arī taisnīga atlīdzība lauksaimniekiem; uzsver nepieciešamību 
pēc lielākas tirgus pārredzamības, lai veicinātu taisnīgāku cenu pārnesi visā piegādes 
ķēdē; aicina Komisiju uzlabot tirgus novērošanas centra datus par apjomiem, cenām un 
peļņu, it īpaši bioloģiskās ražošanas nozarē; aicina Komisiju izstrādāt ražošanas 
izmaksas un peļņu raksturojošus rādītājus, ko pēc tam varētu izmantot kā atsauci 
līgumos, lai labāk ņemtu vērā ražošanas izmaksas un atlīdzību; prasa Komisijai 
nodrošināt skaidras pamatnostādnes par vērtības sadali visā piegādes ķēdē, lai 
nodrošinātu, ka cenu pārneses līmenis ir taisnīgs gan patērētājiem, gan ražotājiem;

23. lai palīdzētu lauksaimniekiem tikt galā ar nenoteiktību attiecībā uz klimatu, tirgus 
svārstīgumu un citiem riskiem, mudina Komisiju izveidot pastāvīgu ES līmeņa 
informācijas platformu par riska pārvaldības instrumentiem, kurā ieinteresētās personas 
varētu apmainīties ar labāko praksi, kā izklāstīts tās 2017. gada novembra paziņojumā 

5 OV L 186, 11.7.2019., 57. lpp.
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par pārtikas un lauksaimniecības nākotni;

24. norāda, ka lielās tiešo maksājumu atšķirības kavē ilgtspējīgas lauksaimnieku iniciatīvas 
klimata un vides jomā un kropļo konkurenci ES; atgādina par Eiropadomes 2013. gada 
7. un 8. februāra sanāksmē pausto apņemšanos līdz 2013. gadam saskaņot maksājumus 
visā ES;

25. vērš uzmanību uz lauksaimnieku protestu akciju skaita pieaugumu un atzīmē, ka cita 
starpā viņi ir nobažījušies par brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) kumulatīvo ietekmi 
uz ES lauksaimniecības pārtikas nozari; pauž bažas par to, ka BTN var ES 
lauksaimniecības pārtikas ražotājus nostādīt konkurences ziņā neizdevīgākā stāvoklī, 
ņemot vērā sociālo, veselības, darba, vides un dzīvnieku labturības standartu atšķirības 
trešās valstīs; tādēļ aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk iesniegt jaunāko ziņojumu par 
pašreizējo un turpmāko tirdzniecības nolīgumu kumulatīvo ietekmi un prasa 
notiekošajās un turpmākajās tirdzniecības sarunās piemērot savstarpīguma un atbilstības 
principus attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un neaizsargātu nozaru aizsardzību, 
nodrošinot, ka tiek veiktas visas nepieciešamās pārbaudes;

26. uzskata, ka ar konkurences politikas palīdzību ir jāapmierina sabiedrības pieprasījums 
pēc ilgtspējīgākām pārtikas sistēmām, lai labāk integrētu sabiedrisko preču vērtību 
pārtikas cenu noteikšanā, ņemot vērā sociālos, vides un dzīvnieku labturības aspektus; 
aicina Komisiju ražotāju un valstu konkurences iestāžu vajadzībām precizēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem vienas un tās pašas nozares uzņēmumi var slēgt 
vienošanās, kuru mērķis ir uzlabot pārtikas piegādes ķēdes ilgtspēju, nepārkāpjot 
konkurences tiesības, lai tādējādi atzītu ilgtspējas vienošanos ieguldījumu 
lauksaimniecības produktu ražošanas uzlabošanā, vienlaikus sniedzot labumu 
patērētājiem un sabiedrībai kopumā, it īpaši saistībā ar ES horizontālo grupu 
atbrīvojuma regulu un saistīto pamatnostādņu pašlaik notiekošo pārskatīšanu; uzskata, 
ka skaidras pamatnostādnes ir īpaši svarīgas lauksaimniecības nozarē, ņemot vērā ar 
vidi saistītās problēmas, ar kurām tai nākas saskarties, un ilgtspējas prasības, kas tai 
jāievēro;

27. atzīmē, ka Eiropas zaļajam kursam ir jānodrošina lauksaimniecības, darbības klimata 
jomā, vides un tirdzniecības politikas saskaņotība;

28. uzsver, ka stratēģijā “No lauka līdz galdam” un ES konkurences tiesībās ir jāatzīst 
primāro ražotāju būtiskais ieguldījums augstas kvalitātes pārtikas piegādē un 
sabiedrisko labumu sniegšanā sabiedrībai, par ko tie pašlaik netiek pietiekami atalgoti, 
un jācenšas panākt ilgtspēju visā pārtikas piegādes ķēdē; atzīmē, ka stratēģijai “No 
lauka līdz galdam” būtu nepieciešama vienota pieeja, kas aptvertu visas ES politikas, 
aizsargātu godīgu konkurenci un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem 
uzņēmumiem, un ka tajā būtu jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme uz pārtikas 
piegādes ķēdes darbību un ilgtspēju, kā arī uz pārtikas nodrošinājumu;

29. atzinīgi vērtē 2012. gada valsts atbalsta modernizācijas paketes atbilstības pārbaudi un 
konkrētāk Lauksaimniecības jomas grupu atbrīvojuma regulas (ABER) un Eiropas 
Savienības pamatnostādņu par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozarē un lauku apvidos — kuru piemērošana beigsies 2020. gada 31. decembrī — 
notiekošo pārskatīšanu;
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30. uzskata, ka publiskais finansējums ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu platjoslas tīklu 
izvēršanu lauku un attālos reģionos; aicina Komisiju atbalstīt publiskā sektora lēmumu 
pieņēmējus publiskā atbalsta iespēju labākā izpētīšanā, balstoties uz ES 
pamatnostādnēm par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu attiecībā uz platjoslas tīklu 
ātru izvēršanu, lai platjoslas infrastruktūras izvēršanu padarītu ātrāku un vienkāršāku un 
lai nodrošinātu, ka lauku apvidi netiek atstāti novārtā;

31. aicina Komisiju no valsts atbalsta noteikumu piemērošanas atbrīvot nodokļu 
noteikumus, kas attiecas konkrēti uz lauksaimniecības nozari un ko dalībvalstis ieviesa, 
lai mudinātu lauksaimniekus izveidot brīvprātīgus piesardzības uzkrājumus nolūkā 
labāk pārvarēt ar klimatu un veselību saistītu risku palielināšanos, kā arī ekonomikas 
krīzes;

32. atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigta Lauksaimniecības de minimis regulas pārskatīšana; 
norāda, ka atbalsta maksimālā apjoma uz vienu uzņēmumu un valsts maksimālā apjoma 
palielināšana apvienojumā ar nozares maksimālā apjoma piemērošanu palīdzēs lauku 
saimniecībām tikt galā ar problēmām, kas saistītas ar klimatu, vienlaikus nepieļaujot 
nekādus tirgus izkropļojumus;

33. atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai par vienotā tirgus programmu un konkrētāk tajā 
atbalstītās pārtikas ķēdes darbības, piemēram, veterināros un fitosanitāros pasākumus, 
lai pārvarētu dzīvnieku un augu veselības krīzes; mudina Padomi un Parlamentu ātri 
pabeigt sarunas un pieņemt šo regulu;

34. uzsver, ka ir svarīgi laikus pabeigt darbu pie diviem Komisijas priekšlikumiem pārejas 
regulām, lai izvairītos no kavēšanās un sarežģījumiem, kas varētu izraisīt tirgus 
nestabilitāti;

35. uzskata, ka ir svarīgi, lai AGRI ĢD saglabātu visas kompetences, kas saistītas ar 
Vienotas TKO regulas 209. un 210. panta piemērošanu un valsts atbalstu 
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares un lauku apvidu attīstībai, tādējādi 
nodrošinot speciālās zināšanas, kas nepieciešamas, lai risinātu un koordinētu jautājumus 
šajā jomā, jo tas ir vajadzīgs, ņemot vērā šo nozaru īpatnības, un pilnībā atbilst KLP 
mērķiem un saskaņā ar to sniegtajam atbalstam.
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