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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un 
lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju stingri ievērot tai piešķirtās PTO sarunu pilnvaras, kurās kā rīcības 
ierobežojums noteiktas jau pabeigtās kopējās lauksaimniecības politikas reformas, ja vien 
līdzvērtīgas koncesijas tiek saņemtas no ES tirdzniecības partneriem; atgādina par ES 
saistībām atcelt eksporta subsīdijas ar stingru noteikumu, ka ES tirdzniecības partneri 
rīkojas līdzīgi attiecībā uz savām eksporta subsīdijām un citiem eksporta pasākumiem, 
kuriem ir līdzvērtīga ietekme;

2. atgādina, ka 2003. gada KLP reforma un 2008. gada „Veselības pārbaude” liecina par ES 
reformu saistību nopietnību, paredzot līdzīgus Dohas sarunu kārtas rezultātus, taču 
joprojām sagaida līdzvērtīgas koncesijas no ES tirdzniecības partneriem;

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit gadus 
ieilguši PTO strīdi un kurš uzskatāms par nozīmīgu soli uz noteikumiem balstītas 
daudzpusējas tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar 
tropu produktiem un attiecīgajām preferencēm; uzskata, ka ar šo nolīgumu arī konsolidē 
ES nostāju lauksaimniecības jomā Dohas sarunu kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu turpmāko attīstību;

4. aicina Komisiju kā vienu no tās galvenajām prioritātēm turpināt centienus PTO panākt 
efektīvāku ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, uz visām šīm norādēm attiecinot 
augstāku aizsardzības līmeni, kāds patlaban attiecas uz vīniem un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem (Nolīguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem 
23.pants);

5. aicina Komisiju saglabāt stingru nostāju attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
iekļaušanu viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīguma darbības jomā un divpusējās 
tirdzniecības sarunās;

6. uzskata, ka divpusējie tirdzniecības nolīgumi var sekmīgi papildināt daudzpusējos 
procesus, ļaujot sekmīgāk risināt konkrētus jautājumus, piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes un sociālās un vides aizsardzības normas; uzsver, ka dažādajos divpusējos 
nolīgumos ir svarīga saskaņota pieeja šiem jautājumiem;

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai ievedamie lauksaimniecības produkti atbilstu 
tādām pašām ES prasībām un standartiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku labturības un 
vides aizsardzības jomā kā tās, ko piemēro Eiropas Savienībā ražotiem lauksaimniecības 
produktiem;

8. uzsver, ka ir svarīgi stingri piemērot preferenciālas izcelsmes noteikumus; aicina pārskatīt 
visas tirdzniecības preferences, ko Eiropas Savienība piešķīrusi tādām jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm kā Ķīna, Indija un Brazīlija;
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9. atkārtoti atzīmē, ka lauksaimniecības preču tirdzniecība ir ļoti svarīga jaunattīstības valstu 
ekonomikas attīstības sekmēšanai un nabadzības novēršanai; aicina ES palīdzēt ĀKK 
valstīm pielāgoties aizvien pieaugošajai Latīņamerikas valstu konkurencei (dienvidu 
valstu savstarpējā tirdzniecībā);

10. uzsver, ka tirdzniecības politikai ir jāsekmē nodrošinātības ar pārtiku problēmu risināšana; 
aicina vairāk pārraudzīt un saskaņot eksporta ierobežojumu pasākumus, lai novērstu 
nākotnē iespējamas pārtikas krīzes paasināšanos.


