
 

AD\1151330LV.docx  PE618.230v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
2014-2019  

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
 

2018/2037(INI) 

 

18.4.2018 

ATZINUMS 

Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai 

par pārtikas un lauksaimniecības nākotni 

(2018/2037(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Seán Kelly 

 



 

PE618.230v02-00 2/7 AD\1151330LV.docx 

LV 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1151330LV.docx 3/7 PE618.230v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un 

lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā Komisijas 2016. gada decembra pētījums “Impacts of EU trade agreements on the 

agricultural sector” (ES tirdzniecības nolīgumu ietekme uz lauksaimniecības nozari) 

liecina, ka ES nolīgumi ar Meksiku, Dienvidkoreju un Šveici ir palielinājuši ES 

lauksaimniecības pārtikas eksportu par vairāk nekā EUR 1 miljardu un pievienojuši 

EUR 600 miljonu vērtību lauksaimniecības pārtikas nozarē; tā kā kopš ES brīvās 

tirdzniecības nolīguma ar Peru un Kolumbiju piemērošanas (attiecīgi no 2013. gada 

marta un 2013. gada augusta) ES lauksaimniecības produktu eksports uz abām valstīm 

ir ievērojami pieaudzis (par 73 % uz Peru un par 82 % uz Kolumbiju); 

B. tā kā ES kopš 2013. gada ir bijusi lielākā lauksaimniecības pārtikas produktu 

eksportētāja un kopš 2010. gada tās eksporta bilance ir bijusi ar pārpalikumu; tā kā ES 

lauksaimniecības pārtikas eksports uz trešām valstīm ir pieaudzis, 2017. gadā sasniedzot 

rekordlielu vērtību EUR 137,9 miljardi; tā kā ES ir arī lielākā lauksaimniecības 

produktu importētāja no jaunattīstības valstīm, 

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai jābūt saskaņotai ar citām ES politikas jomām, 

piemēram, attīstības un vides politiku, un jāatbalsta ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 

sasniegšana un ka tā var sekmēt kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) mērķu 

sasniegšanu, jo īpaši nodrošinot pienācīgu dzīves līmeni iedzīvotājiem, kas nodarbojas 

ar lauksaimniecību, un piedāvājuma nonākšanu pie patērētājiem par saprātīgām cenām; 

uzsver, ka ES lauksaimniecības pārtikas nozarei būtu jāizmanto eksporta sniegtās 

izaugsmes iespējas, ņemot vērā aplēses, ka nākamajā desmitgadē 90 % no visā pasaulē 

klāt nākušā pieprasījuma pēc lauksaimniecības pārtikas produktiem radīs valstis ārpus 

Eiropas; uzsver, ka KLP vispirms ir jāapmierina Eiropas sabiedrības pārtikas, vides un 

klimata vajadzības, pirms tā koncentrējas uz ražošanu pārdošanai starptautiskajā 

lauksaimniecības tirgū; uzsver, ka tā dēvētajām jaunattīstības valstīm vajadzētu būt 

pietiekamām iespējām patstāvīgi izveidot un uzturēt spēcīgu lauksaimniecības pārtikas 

nozari; 

2. uzskata, ka starptautiskās tirdzniecības un PTO prasības ir ļoti nozīmīgi ietekmējušas 

virkni KLP pārskatīšanas kārtu, kas notikušas kopš 20. gadsimta deviņdesmitajiem 

gadiem; uzskata, ka šī vairākkārtējā pārskatīšana ir veicinājusi Eiropas lauksaimniecības 

produktu un Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares konkurētspēju, taču tā ir arī 

kaitējusi lielām lauksaimniecības nozares daļām, pakļaujot tās pasaules tirgu 

nestabilitātei; uzskata, ka tagad ir pienācis laiks, kā Komisija iesaka paziņojumā par 

lauksaimniecības un pārtikas nākotni Eiropā, vairāk koncentrēties uz citiem KLP 

mērķiem, piemēram, lauksaimnieku dzīves līmeni un veselības, nodarbinātības, vides un 

klimata jautājumiem; 

3. apstiprina, ka ES tirdzniecības un lauksaimniecības politikas jomas ir cieši saistītas un 

tā būs arī turpmāk, un ka pirmā nedrīkst būt prioritāra attiecībā pret otro, un ka 

ilgtspējīgas lauksaimniecības saglabāšanai un attīstībai ir jābūt prioritātei; norāda, ka šī 

saikne izceļ lauksaimniecības svarīgo lomu gan divpusējās sarunās par ES brīvās 

tirdzniecības nolīgumiem, gan daudzpusējās sarunās Pasaules Tirdzniecības 
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organizācijā (PTO) par tādiem jautājumiem kā tirgus pieejamība lauksaimniecības 

produktiem, iekšzemes atbalsts, eksporta subsīdijas, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

aizsardzība, sanitārie un fitosanitārie (SFS) noteikumi, antimikrobiālo līdzekļu 

piesardzīga izmantošana nolūkā samazināt rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem 

izplatīšanos un importa procedūru vienkāršošana, kā arī nodrošina, ka iekšējā tirgū 

importētie lauksaimniecības produkti ir ražoti saskaņā ar ES darba un vides standartiem, 

piesardzības principu, dzīvnieku labturības noteikumiem un citiem drošības 

standartiem; 

4. uzstāj, ka procesi un ražošanas metodes (PRM) ir būtiska sociālo, ekonomisko un vides 

standartu daļa globālajā lauksaimniecības produktu tirdzniecībā, un aicina Komisiju 

mudināt Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO) atzīt šādu PRM nozīmi; 

5. uzsver, ka Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām noteikto mērķu un IAM 

sasniegšanai ir jābūt vienam no vadošajiem principiem visā tirdzniecības politikā 

attiecībā uz lauksaimniecības produktiem; norāda, ka Komisija savā pārdomu 

dokumentā par globalizācijas iespēju izmantošanu pamatoti norāda uz pieprasījumu pēc 

taisnīgākas tirdzniecības un ilgtspējīgiem un vietējiem produktiem kā izmaiņām 

globalizācijas tendencēs; uzsver, ka ES tirdzniecības politika var lielā mērā sekmēt IAM 

un Parīzes nolīgumā noteikto klimata mērķu sasniegšanu; 

6. uzskata — lai gan tirdzniecības nolīgumi var nākt par labu galvenokārt lieliem 

lauksaimniecības uzņēmumiem ES un ārvalstīs, tie var arī radīt nopietnu negatīvu 

sociālekonomisko ietekmi uz mazajām un vidējām lauku saimniecībām ES un trešās 

valstīs; 

7. atzinīgi vērtē sasniegto ES lauksaimniecības interešu sekmēšanā nesenajās divpusējās 

tirdzniecības sarunās, jo īpaši attiecībā uz tirgus pieejamību augstas kvalitātes ES 

lauksaimniecības pārtikas produktiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 

trešās valstīs; uzskata, ka šo tendenci iespējams turpināt un uzlabot;  

8. aicina Komisiju pašreizējo un turpmāko divpusējo tirdzniecības sarunu ar trešām 

valstīm kontekstā nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus pasaules mērogā un 

sevišķi rūpīgi risināt jautājumu par tirgus pieejamības liberalizāciju gan attiecībā uz 

trešām valstīm, gan attiecībā uz ES sensitīvās lauksaimniecības nozarēs, pirmām kārtām 

apsverot pārejas periodus, tarifa likmes kvotas, piemērotus aizsardzības pasākumus, 

kuros ņemta vērā sociālā, vides un ekonomiskā ietekme ES, kā arī valstīs, uz kurām 

notiek eksports, un vissensitīvāko produktu iespējamu izslēgšanu no nolīgumu darbības 

jomas, katru gadījumu izskatot atsevišķi, un atbilstību savstarpības noteikumiem 

attiecībā uz trešo valstu sensitīvajām lauksaimniecības nozarēm; norāda, ka tas var 

attiekties uz dažādiem produktiem atkarībā no attiecīgā tirdzniecības partnera; uzsver, 

ka ir jāņem vērā ES piešķirto lauksaimniecības koncesiju maksimālās kumulatīvās 

summas visu tās starptautisko saistību kontekstā attiecībā uz sensitīviem produktiem un 

uz katru nozari; 

9. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi tirdzniecības nolīgumos iekļaut efektīvas aizsardzības 

klauzulas, ko var ātri īstenot, lai uz laiku pārtrauktu preferences tirgus traucējumu 

gadījumā, kas rada grūtības sensitīvām nozarēm; 

10. tāpēc uzsver principu par kvalificētu piekļuvi tirgum, kas nozīmē, ka importētajām 
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precēm ir jāatbilst ES standartiem; 

11. turklāt uzskata, ka precēm, kuru ražošana ir saistīta ar atmežošanu, zemes vai resursu 

piesavināšanos un cilvēktiesību pārkāpumiem, nedrīkst piešķirt piekļuvi ES tirgum; 

12. pauž nožēlu par to, ka PTO 11. ministru konferencē nav gūti panākumi attiecībā uz 

iekšzemes atbalstu lauksaimniecībai; atzinīgi vērtē ES kopīgo deklarāciju ar Cairns 

Group pirms konferences, un aicina Komisiju turpināt sadarbību iekšzemes atbalsta 

jomā; atgādina, ka jebkāda turpmāka ES nostāja par šo jautājumu nedrīkst būt svarīgāka 

par diskusijām par KLP nākotni un pārskatīšanu un ka ir pienācīgi jāievēro reformētās 

KLP satvars; ņemot vērā iepriekš minēto, uzsver, ka ir svarīgi, lai starptautiskās 

tirdzniecības noteikumi nemazinātu iespējas nodrošināt Eiropas lauksaimniecību ar 

iekšzemes atbalstu, kas paredzēts, lai nepieļautu un pārvaldītu tirgus krīzes, pārorientētu 

lauksaimniecības praksi uz ražošanas sistēmām, kuras ir ekonomiski efektīvas un videi 

un klimatam labvēlīgas, kā arī labāk aizsargātu dārzeņu proteīnu stratēģisko piegādi, lai 

beidzot varētu veicināt aprites ekonomikas attīstību; norāda, ka stingri vides un sociālie 

standarti vēl vairāk palielinātu to sabiedrisko labumu kvalitāti, kurus šī politika sniedz 

eiropiešiem; 

13. atgādina, ka ES no savas puses ir izbeigusi eksporta subsīdijas un ka pašreizējā ES 

budžetā vairs nav eksporta subsīdijām paredzētu budžeta pozīciju; šajā sakarībā aicina 

ES tirdzniecības partnerus apņemties samazināt tirdzniecību kropļojošu iekšzemes 

atbalstu; aicina tās PTO locekles, kuras turpina piešķirt eksporta subsīdijas, īstenot 

2015. gada 19. decembrī Nairobi pieņemto ministru lēmumu par konkurenci eksporta 

jomā; 

14. pieprasa Komisijai saglabāt modrību un pastiprināt Savienības aizstāvības pasākumus, 

lai novērstu aizvien lielāko skaitu pašreizējo un turpmāko šķēršļu tirgus pieejamībai 

trešās valstīs, vienlaikus respektējot vidi un cilvēktiesības, tostarp tiesības uz pārtiku; 

uzsver, ka lielākā daļa šo šķēršļu ietekmē lauksaimniecības produktus (27 % saskaņā ar 

Komisijas tirgus pieejamības datubāzi), kas savukārt pārsvarā ir saistīti ar SFS tirgus 

pieejamības pasākumiem; 

15. aicina Komisiju, sagatavojot piedāvājumu apmaiņu un aprēķinot kvotas, prognozēt un 

ņemt vērā Brexit ietekmi. 
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