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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Situācijas attīstība 

piena produktu tirgū un „Piensaimniecības paketesˮ noteikumu darbība” 

(COM(2014)0354) (turpmāk „ziņojums”);  

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ 

Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) 

Nr. 1234/20071, un jo īpaši tās 225. panta b) punktu; 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada decembra ziņojumu „Prospects for the EU agricultural 

markets and income 2014-2024”,  

1. norāda, ka Komisijas ziņojumu publicēja, pirms tika noteikts Krievijas embargo, un tāpēc 

tas pareizi neatspoguļo stāvokli piena nozarē; 

2. uzsver, ka galvenā problēma, ar ko saskaras piensaimnieki, ir cenu svārstīgums;  

3. šajā sakarā norāda, ka Krievijas nesen pieņemtais lauksaimniecības produktu embargo ir 

pārliecinoši apliecinājis, ka būtu jānostiprina tiesiskais regulējums krasa tirgus 

svārstīguma gadījumu risināšanai; 

4. norāda, ka cenu izmaiņas dalībvalstīs nešķiet vienādas un ka ziņojumā varēja skaidrāk 

uzsvērt piena cenu izmaiņas reālā izteiksmē un to cēloņus; 

5. lai novērstu tirgus nestabilitātes palielināšanos, iesaka sistēmas pēdējā gadā paturēt 

iepriekš pieņemtos lēmumus par piena kvotām un nepielāgot piena kvotu sistēmu;  

6. atgādina, ka Regulā (ES) Nr. 1308/2013 noteikts — „lai nodrošinātu ražošanas 

dzīvotspējīgu attīstību un tādējādi pietiekami augstu dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu 

jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tam būtu 

jānodrošina taisnīgāka pievienotās vērtības sadale visā piegādes ķēdē”;  

7. pauž nožēlu par to, ka ziņojumā nav skaidri pausts, vai Komisija ir apmierināta ar jaunā 

regulatīvā instrumenta īstenošanu, un ka Komisija neizsaka skaitliski, cik daudz jaunu 

ražotāju organizāciju, iesaistīto dalībvalstu vai kolektīvo sarunu gaidāms; piezīmē, ka nav 

skaidra arī jauno instrumentu ietekme uz piena cenām; tāpēc aicina precīzi nosaukt visus 

faktorus, kas ietekmē piena cenas un norādīt visas iesaistītās ražotāju organizācijas; 

8. aicina Komisiju līdz 2015. gada beigām novērtēt katru dalībvalsti atsevišķi par to, kā 

kolektīvie līgumi ietekmē ražošanu un cenas; 

9. iesaka Komisijai attiecībā uz ražotāju organizācijām, līgumiem un kolektīvajām sarunām 
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pieņemt skaidrus mērķus;  

10. uzsver, ka piensaimniecības paketi nav iespējams pieņemt, kamēr nav skaidri pārskatīta 

ražotāju un starpnozaru organizāciju loma un jaunā regulatīvā instrumenta paredzamā 

ietekme uz piena cenām; 

11. atzinīgi vērtē piena tirgus novērošanas centra izveidi, taču uzsver, ka būtu vajadzīgs 

lopkopjiem noderīgs skaidras cenu un apjoma informācijas līdzeklis; uzskata, ka šā 

novērošanas centra uzdevums būtu palīdzēt Komisijai šajos jaunajos apstākļos veikt piena 

tirgus analīzi, sniegt precīzākus datus un informāciju par norišu tendencēm tirgū un 

brīdināt par iespējamajiem tirgus nelīdzsvarotības riskiem, lai Komisija tad varētu pieņemt 

nepieciešamos lēmumus; 

12. uzsver, ka šā novērošanas centra darbs būtu jāpadara efektīvāks, pēc visai Eiropas 

Savienībai paredzētiem rādītājiem nosakot krīzes līmeņus, tā dodot iespējas izmantot 

preventīvos un agrīnās brīdināšanas mehānismus; 

13. norāda, ka saskaņā ar Komisijas teikto „dalībvalstis nav ziņojušas par „Piensaimniecības 

paketesˮ būtisku ietekmi uz piensaimniecības nozari mazāk attīstītos apgabalos tāpēc, ka 

noteikumi tika pieņemti tikai nesen” un „situācija un jaunākie notikumi .. ir samērā 

atšķirīgi, tāpēc būtu vajadzīga precīzi orientēta pieeja”; 

14. iesaka ar piena ražošanu saistīto atbalstu un atbalstu, ko sniedz saistībā ar piena ražošanu, 

nelabvēlīgākā stāvoklī esošos reģionos attīstīt un uzturēt, izmantojot stratēģisku ilgtermiņa 

pieeju; 

15. iesaka nostiprināt tiesisko regulējumu, kas attiecas uz mazāk labvēlīgiem apgabaliem;  

16. uzsver, ka pēc piena kvotu sistēmas darbības beigām būtu jānovērtē tirgus situācijas 

attīstība un instrumentu efektivitāte; ziņojums par novērtējuma rezultātiem būtu jādara 

pieejams divus gadus pēc kvotu sistēmas darbības beigām — 2017. gadā.  

 



 

AD\1050634LV.doc 5/5 PE541.466v02-00 

 LV 

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 24.2.2015    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

26 

0 

1 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard 

Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens 

Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, 

Fulvio Martusciello, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri 

Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, 

Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Patricija Šulin 

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

klāt galīgajā balsošanā 

Judith Sargentini 

 
 


