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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES lauksaimniecību un starptautisko tirdzniecību
(2010/2110(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas III sadaļu un piektās daļas 
II un V sadaļu,

– ņemot vērā PTO nolīgumus, jo īpaši Lauksaimniecības nolīgumu, kurš sarunu ceļā tika 
pieņemts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un stājās spēkā 1995. gada 
1. janvārī,

– ņemot vērā no 2001. gada 9. līdz 14. novembrim Dohā notikušajā Ceturtajā ministru 
konferencē pieņemto deklarāciju, PTO Ģenerālpadomes 2004. gada 1. augustā pieņemto 
lēmumu un no 2005. gada 13. līdz 18. decembrim Honkongā notikušajā Sestajā ministru 
konferencē pieņemto deklarāciju,

– ņemot vērā 2006. gada 4. aprīļa rezolūciju par Dohas sarunu kārtas izvērtējumu pēc PTO 
Ministru konferences Honkongā1,

– ņemot vērā pārstrādātos lauksaimniecības vispārējo pasākumu projektus, kurus PTO 
lauksaimniecības sarunu vadītājs izplatīja 2008. gada 6. decembrī,

– ņemot vērā 2009. gada 15. maijā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas 
Komisiju noslēgto saprašanās memorandu par tādu liellopu gaļas importu, kas nav baroti 
ar dažiem augšanu veicinošiem hormoniem, un par palielinātām muitas nodevām, ko 
Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Kopienu produktiem,

– ņemot vērā 2009. gada 15. jūlijā starp Kanādu un Eiropas Savienību panākto savstarpēji 
saskaņoto risinājumu strīdā „Eiropas Kopienas — pasākumi, kas ietekmē biotehnoloģijas 
produktu atzīšanu un tirdzniecību”, 

– ņemot vērā ES un Latīņamerikas valstu 2009. gada 15. decembrī parafēto nolīgumu, kas 
paredz galīgās vienošanās nosacījumus neizšķirtajos strīdos par ES banānu importēšanas 
režīmu (Ženēvas nolīgums),

– ņemot vērā 2009. gada 16. decembra rezolūciju par Dohas attīstības programmas 
perspektīvām pēc PTO Septītās ministru konferences2,

– ņemot vērā 2009. gada 17. decembrī noslēgtās ES un Marokas sarunas par nolīgumu par 
liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības un zvejniecības produktiem,

– ņemot vērā 2010. gada 1. martā panākto noslēgumu ES, Peru un Kolumbijas sarunās par 
daudzpusējā nolīguma parakstīšanu,

                                               
1 OV C 293E, 2.12.2006., 155. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0110.
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– ņemot vērā 2010. gada 18. martā starp Argentīnas Republiku un Eiropas Savienību 
panākto savstarpēji saskaņoto risinājumu strīdā „Eiropas Kopienas — pasākumi, kas 
ietekmē biotehnoloģijas produktu atzīšanu un tirdzniecību”,

– ņemot vērā 2010. gada 25. marta rezolūciju par lauksaimniecības produktu kvalitātes 
politiku — kāda ir pareizā stratēģija?1,

– ņemot vērā 2010. gada 19. martā noslēgtās ES un Centrālamerikas sarunas par asociācijas 
nolīguma tirdzniecisko aspektu,

– ņemot vērā 2010. gada 8. jūlija rezolūciju par KLP nākotni pēc 2013. gada2,

– ņemot vērā 2010. gada 6. oktobrī parakstīto brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un 
Dienvidkoreju,

– ņemot vērā notiekošās sarunas starp ES un Mercosur par asociācijas nolīguma noslēgšanu,

– ņemot vērā notiekošās sarunas starp ES un Kanādu par visaptveroša ekonomikas un 
tirdzniecības nolīguma noslēgšanu,

– ņemot vērā notiekošās sarunas starp ES un Indiju par brīvās tirdzniecības nolīguma 
noslēgšanu,

– ņemot vērā notiekošās sarunas starp ES un Ukrainu par asociācijas nolīguma noslēgšanu,

– ņemot vērā 2009. gada jūnija pētījumu „PTO lauksaimniecības sarunu izvērtējums pēc 
neveiksmīgajām sarunām 2008. gadā”,

– ņemot vērā Komisijas uzdevumā izstrādāto metodisko materiālu „Ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes un intelektuālā īpašuma tiesību komercaspekti pēc 10 gadiem. ES ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu turētāju ceļvedis aizsardzības saņemšanai citās PTO dalībvalstīs”,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 15. septembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un 
darījumu reģistriem (COM (2010)0484),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas un Attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā ES joprojām ir lielākā lauksaimniecības preču importētāja pasaulē, pēdējās 
desmitgades laikā tās importa apjoma vērtība ir gandrīz divkāršojusies un pašlaik ES 
importa apjoms sasniedz gandrīz 20 % no pasaules importa apjoma;

B. tā kā ES lauksaimniecības preču eksporta apjoms pasaulē samazinās, jo citiem 
nozīmīgākajiem tirdzniecības partneriem lauksaimniecības jomā ir straujāka izaugsme; tā 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0286.
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kā 2007.–2009. gadā 68 % no ES eksporta apjoma veidoja galaprodukti, bet starpprodukti 
un izstrādājumi attiecīgi veidoja 23 % un 9 % no eksporta apjoma;

C. tā kā 2008. gadā bija nepieredzēti augsts ES lauksaimniecības preču tirdzniecības bilances 
deficīts: EUR 7 miljardi; tā kā ES tirdzniecības bilances deficīts, piemēram, ar Mercosur, 
kopš 2000. gada ir palielinājies vairāk nekā divas reizes un ES no Mercosur importēto 
lauksaimniecības preču kopējā vērtība pašlaik ir EUR 19 miljardi, turpretim eksportēto 
preču kopējā vērtība ir EUR 1 miljards;

D. tā kā ES ir pasaulē lielākā lauksaimniecības preču importētāja no jaunattīstības valstīm un 
ES importa apjomi pārsniedz ASV, Japānas, Kanādas, Austrālijas un Jaunzēlandes 
importa apjomus kopā; tā kā vismazāk attīstītajām valstīm paredzētās iniciatīvas „Viss, 
izņemot ieročus” (EBA), vispārējo preferenču sistēmas (VSP) un ekonomisko partnerības 
nolīgumu īstenošana ir cēlonis tam, ka aptuveni 71 % ES kopējā importēto 
lauksaimniecības preču izcelsme ir jaunattīstības valstis;

E. tā kā PTO 2008. gada lauksaimniecības vispārējo pasākumu projekts paredz vēl lielākas 
ES koncesijas, nekā noteikts ES 2005. gada oktobrī izteiktajā nozīmīgajā piedāvājumā;

F. tā kā ES jau ir ievērojami samazinājusi tirdzniecību traucējošo vietējo atbalstu, bet to nav 
izdarījuši citi nozīmīgākie tirdzniecības partneri, jo īpaši ASV, kas saskaņā ar 2008. gada 
Lauksaimniecības likumu savus instrumentus ir saglabājušas un dažos gadījumos pat 
nostiprinājušas;

G. tā kā ES ir vienpusēji būtiski samazinājusi eksporta kompensācijas — kopējās 
lauksaimniecības politikas budžetā to daļa saruka no 29,5 % 1993. gadā līdz tikai 1,2 % 
2009. gadā; tā kā daži nozīmīgākie tirdzniecības partneri joprojām lielā mērā izmanto 
citus eksportu veicinošus pasākumus;

H. tā kā strīdā par „liellopu gaļas hormoniem” ASV turpina piemērot sankcijas Eiropas 
Savienībai un pat ir paziņojušas, ka ietekmes palielināšanas nolūkā šīs sankcijas tiks 
cikliski mainītas (pēc „karuseļveida” tiesību aktu principa), lai tās attiektos arī uz citiem 
ES lauksaimniecības produktiem; tā kā saskaņā ar saprašanās memorandu ES 
20 000 tonnām liellopu gaļas piemēro importa tarifa kvotu ar nulles nodokli;

I. tā kā ASV Pasaules Tirdzniecības organizācijā ir apstrīdējusi ES noteikumus par higiēnu 
un mājputnu tirdzniecību;

J. tā kā ar Kanādu un Argentīnu tika panākts savstarpēji saskaņots risinājums „ĢMO strīdā”; 
tā kā ASV ir veikusi vispārēju pieprasījumu par pretdarbību;

K. tā kā PTO ekspertu grupas nolēmums par cukuru bija viens no galvenajiem cukura 
reformas virzītājspēkiem un tam joprojām ir būtiska ietekme uz cukura tirdzniecību; tā kā 
trīs gadu laikā ES no otras lielākās cukura eksportētājas ir kļuvusi par otro lielāko cukura 
neto importētājvalsti;

L. tā kā ir sasniegti 2006. gada cukura reformas mērķi palielināt konkurētspēju, pazemināt 
cukura cenas un samazināt cukura ražošanas kvotu par aptuveni 30 %; tā kā šīs reformas 
dēļ tomēr bija jāslēdz 83 no kopumā 189 ražotnēm ES-27 valstīs, tika zaudētas 
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16 500 tiešās darba vietas lauku rajonos un aptuveni 140 000 lauksaimniekiem bija 
jāpārtrauc cukurbiešu audzēšana;

M. tā kā Komisijas apspriesto tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai ir vajadzīga Parlamenta 
piekrišana,

ES lauksaimniecības politikas un kopējās tirdzniecības politikas saskaņotība

1. uzskata, ka ES lauksaimniecības nozarei piemīt skaidra pievienotā vērtība attiecībā uz 
Eiropas ekonomiku un būtiska nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanā, lai risinātu 
ekonomiskās, sociālās un vides problēmas, ar kurām saskaras ES; 

2. uzsver, ka ārējās tirdzniecības politika nedrīkst pasliktināt ES spēju uzturēt spēcīgu 
lauksaimniecības nozari un garantētu nodrošinātību ar pārtiku paaugstinātas tirgus 
nestabilitātes apstākļos; aicina Komisiju aizstāvēt ES lauksaimniecības un Eiropas 
lauksaimniecības pārtikas modeļa daudzfunkcionālo lomu;

3. nosoda Komisijas pieeju, kas pārāk bieži pieļauj koncesijas lauksaimniecības nozarē, lai 
rūpniecības ražojumiem un pakalpojumiem nodrošinātu labāku pieeju trešo valstu tirgum;

4. aicina Komisiju ierosināt pieeju, kas veido līdzsvaru starp vietējo ražošanu un importu, 
ņemot vērā daudzpusējās un divpusējās tirdzniecības sarunas katrā lauksaimniecības 
nozares sektorā, kā arī ES vides, sociālos un drošības standartus;

5. uzsver, ka Komisijai jāveic ar lauksaimniecības nozari saistīti ietekmes novērtējumi, kuri 
jāpublisko pirms sarunu sākšanas un jāatjaunina, ņemot vērā sarunu laikā radušās jaunās 
nostājas; uzsver nepieciešamību pēc pienācīga un pārredzama apspriežu procesa ar visām 
ieinteresētajām personām; 

6. uzsver, ka finansiāla kompensācija nevar atsvērt negatīvo ietekmi, kas rodas, pārtraucot 
ES lauksaimniecisko ražošanu, kura nodrošina pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti un ir 
nozīmīga ES lauku rajonu labklājības sasniegšanā, kā arī lauku ainavas aizsargāšanā pret 
zemes pamešanas un iedzīvotāju skaita samazināšanās risku lauku rajonos; tāpēc uzsver 
nepieciešamību nodrošināt ES lauksaimniekiem vajadzīgos apstākļus, lai to darbība būtu 
dzīvotspējīga un viņi saņemtu taisnīgus ienākumus;

7. atgādina, ka ES ražotāji ievēro visaugstākos standartus attiecībā uz produktu higiēnu, 
ilgtspējīgām ražošanas metodēm, augu veselību, dzīvnieku veselību un labturību, 
izsekojamību, pesticīdu atlieku kontroli, veterinārajām zālēm un piedevām; 

8. uzskata, ka importētajām precēm jāpiemēro līdzīgi standarti tiem, kuri tiek piemēroti ES, 
lai nodrošinātu ES lauksaimnieku konkurētspēju līdzvērtīgos konkurences apstākļos, kā 
arī ES pilsoņu efektīvu aizsardzību; uzsver nepieciešamību pēc stingrākas importa 
kontroles uz robežām;

9. uzver, ka importētajām precēm ir strikti jāatbilst izcelsmes noteikumiem un trīsstūrveida 
tirdzniecības novēršanas mehānismiem; 

10. mudina Komisiju enerģiski veicināt ES aktīvās intereses lauksaimniecības nozarē, 
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pamatojoties uz ES kvalitatīvo lauksaimniecības pārtikas produktu lielo eksporta 
potenciālu; cita starpā uzsver nepieciešamību pastiprināt veicināšanas programmas, 
tostarp, palielinot ES līdzfinansējuma daļu; norāda, ka šie pasākumi ir saskaņoti ar PTO 
prasībām un atbilst „zaļās kastes” standartiem; 

Lauksaimniecība daudzpusējā tirdzniecības sistēmā

Dohas attīstības programma (DAP) 

11. uzskata, ka sekmīga DAP iznākuma nodrošināšanas nolūkā ES izteica ārkārtīgi devīgu 
piedāvājumu attiecībā uz lauksaimniecības nozari, taču nesagaidīja līdzvērtīgus centienus 
no citām rūpnieciski attīstītajām valstīm un attīstītākām jaunattīstības valstīm; 

12. aicina Komisiju strikti ievērot no Padomes saņemtās sarunu pilnvaras, kurās kā rīcības 
robeža noteikta jaunākā kopējās lauksaimniecības politikas reforma, ja vien Komisija 
saņem līdzvērtīgas koncesijas no saviem tirdzniecības partneriem; lūdz neiesniegt 
priekšlikumus, kas varētu iepriekš noteikt lēmumus par kopējās lauksaimniecības politikas 
nākotni pēc 2013. gada; 

13. pauž nožēlu, ka nav sasniegts progress attiecībā uz vīnu un stipro alkoholisko dzērienu 
daudzpusējo reģistrāciju, kā arī ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības paplašināšanu 
attiecībā uz visiem lauksaimniecības produktiem; atgādina, ka šie elementi ir obligāti
priekšnosacījumi līdzsvarota iznākuma panākšanai lauksaimniecības sarunās; 

14. atgādina, ka ES jau ir ievērojami samazinājusi tirdzniecību traucējošo vietējo atbalstu, un 
aicina citus tirdzniecības partnerus cieši apņemties rīkoties tāpat; 

15. atgādina par saistībām, kuras PTO dalībnieki uzņēmās 2005. gada ministru konferencē 
Honkongā, lai panāktu visu veidu eksporta subsīdiju likvidēšanu, ka tam jānotiek pilnībā 
saskaņoti ar visu līdzvērtīgas iedarbības eksporta pasākumu disciplīnu piemērošanu, jo 
īpaši attiecībā uz eksporta kredītiem, valsts tirdzniecības uzņēmumiem lauksaimniecības 
nozarē un pārtikas palīdzības noteikumiem; 

16. uzskata, ka muitas tarifu vispārēja samazināšana ir jāizvērtē saistībā ar ES piedāvājumu 
par vietējo atbalstu un eksporta konkurences pīlāriem, un tai jābūt atkarīgai no iespējas 
saglabāt īpašo aizsargpasākumu klauzulu, no specifiska atbrīvojuma no tarifu 
vienkāršošanas disciplīnām un no piemērotas elastības attiecībā uz tarifu samazinājuma 
aprēķināšanas formulām, kā arī attiecībā uz paaugstināta riska ražojumu apzīmēšanu;
uzskata, ka paaugstināta riska ražojumu apzīmēšanai ierosināto mehānismu pārāk lielā 
mērā ierobežo pienākums panākt ievērojamu tarifu kvotu paplašināšanu; 

PTO strīda izšķiršana

17. aicina Komisiju pārliecināties, ka strīda par „liellopu gaļas hormoniem” atrisinājums ļaus 
apturēt ES produktiem piemērotās sankcijas, vienlaikus nodrošinot Eiropas Savienībā 
importētās liellopu gaļas atbilstību ES prasībām; 

18. saistībā ar strīdu par „hlorētu mājputnu gaļu” uzskata, ka šādu produktu importēšana 
Eiropas Savienībā ir pretrunā ES sabiedrības pieprasījumam pēc drošiem produktiem;
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19. aicina Komisiju aktīvi aizstāvēt ES režīmu ĢMO apstiprināšanai un tirdzniecībai pret 
PTO iniciatīvām šajā jautājumā; 

Lauksaimniecība daudzpusējās, starpreģionu un divpusējās tirdzniecības attiecībās

20. uzsver, ka ar nolūku izvairīties no pārmaksāšanas — vispirms divpusējā un pēc tam 
daudzpusējā līmenī — ir jāatbalsta „viena maka nolīgums”, saskaņā ar kuru divpusējos 
nolīgumos ietvertās koncesijas būs atkarīgas no Dohas sarunu iznākuma; 

21. aicina Komisiju aktīvi atbalstīt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu iekļaušanu Viltošanas 
novēršanas tirdzniecības nolīgumā (ACTA); pauž nožēlu, ka nesen noslēgtās vai vēl 
notiekošās tirdzniecības sarunās mūsu tirdzniecības partneriem jāaizsargā tikai dažas ES 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes;

22. aicina Komisiju nodrošināt, ka tirdzniecības nolīgumi neietekmē ES sistēmu attiecībā uz 
augļu un dārzeņu iekļuves cenām, vienlaikus saglabājot pašreizējos importa režīmus, kā 
arī aicina Komisiju uzlabot sistēmas darbību;

23. pauž nožēlu, ka Komisija tirdzniecības nolīgumos nevēlas pieprasīt līdzvērtīgu standartu 
piemērošanu importētajām precēm; uzskata, ka ar šiem nolīgumiem jānodrošina vismaz 
atbilstība starptautiskajām saistībām un normām (piemēram, sanitārajām un 
fitosanitārajām normām); 

24. norāda, ka trešām valstīm (piemēram, Latīņamerikas valstīm) nodrošinātās papildu 
divpusējās koncesijas pieejai ES cukura tirgum destabilizēs ES cukura tirgu un izraisīs 
preferences samazinājumu vismazāk attīstītajām valstīm un Āfrikas, Karību jūras reģiona 
un Klusā okeāna valstīm; pauž lielas bažas par to, ka, piešķirot šādas koncesijas neto 
importētājvalstīm, tiks sekmēti apmaiņas mehānismi; aicina Komisiju arī turpmāk 
divpusējās sarunās neietvert jautājumu par cukuru un no cukura atvasinātiem produktiem, 
tostarp etanolu;

25. uzskata par nepieņemamu to, ka Komisija atsāka sarunas ar Mercosur, nepadarot atklāti 
pieejamu detalizētu ietekmes novērtējumu un neiesaistoties atbilstīgās politiskajās debatēs 
ar Padomi un Parlamentu; 

26. pauž lielas bažas par iespējamā asociācijas nolīguma ar Mercosur ietekmi uz ES 
lauksaimniecības nozari, ņemot vērā to, ka Mercosur 2006. gada martā izteica 
pieprasījumu pēc vēl plašākas pieejas ES lauksaimniecības tirgum, nekā ES piedāvāja 
2004. gadā; 

27. norāda, ka lauksaimniecības uzņēmumiem Mercosur valstīs ir krietni zemākas ražošanas 
izmaksas, tostarp izmaksas par zemi, darbaspēku un citas kapitāla izmaksas, un Mercosur
ražotājiem nav jāievēro tikpat augsti drošības un ilgtspējības standarti kā ES ražotājiem;

28. uzskata, ka tirgus integrācijas līmenis Mercosur muitas savienībā pašlaik ir pārāk zems, 
lai nodrošinātu importēto preču adekvātu apriti reģionā; 

29. uzsver, ka vairākos Pārtikas un veterinārā biroja ziņojumos ir norādīts, ka no Brazīlijas 
importētā liellopu gaļa joprojām neatbilst ES ražotāju un patērētāju standartiem attiecībā 
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uz pārtikas drošību, dzīvnieku identifikāciju un izsekojamību, dzīvnieku veselību un 
slimību kontroli; 

30. pauž lielas bažas par Argentīnas īstenoto politiku, kas ir pretrunā PTO noteiktajām 
saistībām attiecībā uz aizliegumu importēt tādus pārtikas produktus, kas rada konkurenci 
vietējiem ražojumiem; norāda, ka šie pasākumi ir Argentīnas neautomātiskās 
importēšanas licencēšanas sistēmas prioritātes un šī sistēma jau rada negatīvu ietekmi uz 
ES eksporta apjomiem; aicina Komisiju darīt visu nepieciešamo, lai efektīvi pārtrauktu 
pasākumus, kas vērsti pret ES un Mercosur nolīguma noslēgšanu;

31. norāda, ka saskaņā ar Komisijas informāciju ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības 
nolīgums samazinās ES eksportētāju nodokļu slogu par EUR 380 miljoniem gadā, atceļot 
nodokļus 99 % ES lauksaimniecības produktu eksporta; 

32. pauž bažas par koncesijām Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumos par 
produktiem, kuriem ir tādas pašas sezonālās svārstības kā Eiropas produktiem;

33. aicina Komisiju nodrošināties pret etanola ievedmuitas nodokļu apiešanu, jo pašlaik 
Eiropas Savienībā maisījumu veidā tiek ievests arvien lielāks daudzums etanola ar ļoti 
zemu ievedmuitas nodokli;

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Laikā, kad ES apsver kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, arvien nozīmīgāka kļūst 
lauksaimniecības un ārējās tirdzniecības politikas saskaņošana.

Kopējā lauksaimniecības politika ir Eiropas integrācijas simbols, un tā atspoguļo vienu no 
attīstītākajām ES lēmumu pieņemšanas procedūrām pārvalstiskā līmenī. Secīgās kopējās 
lauksaimniecības politikas reformas tikušas veiktas dažādu iekšēju un ārēju spiedienu 
ietekmē. Galvenie kopējās lauksaimniecības politikas reformas virzītājspēki ir daudzpusējās 
tirdzniecības sarunas un PTO lauksaimniecības politiku disciplīnas. ES valdošie iekšējie 
spiedieni uz kopējās lauksaimniecības politikas tirgus orientāciju un uz citu Eiropas politiku 
nozīmīguma akcentēšanu tiek vienlīdzīgi atspoguļoti ES ārējās tirdzniecības politikā, kur 
Komisijas sarunu stratēģija paredz piedāvājumu atvērt lauksaimniecības tirgu, pieprasot 
vieglāku pieeju Eiropas rūpniecības ražojumu un pakalpojumu tirgiem trešās valstīs.

Lauksaimniecība un tirdzniecība ir divas politikas programmas, kas pārklājas. Abu šo 
ekonomisko aktivitāšu dinamika ietekmē normatīvos noteikumus daudzpusējā, starpreģionu, 
reģionu un divpusējā līmenī, un otrādi. Šie normatīvie noteikumi nav nemainīgi; tie atrodas 
hierarhijā un tiek attīstīti sarunu gaitā. Noteikumu daudzveidība, atšķirīgas komerciālās 
intereses, saspīlējumi un strīdi tirdzniecības jomā liecina par vietējo lauksaimniecības politiku 
un starptautiskās tirdzniecības sarežģīto būtību. 

Tā kā lauksaimniecība nav tikai saimnieciska darbība, lauksaimniecības un pārtikas politikas 
izmanto, lai īstenotu būtiskus mērķus, piemēram, rūpēties par nodrošinājumu ar pārtiku un 
pārtikas drošību, galvenais uzdevums ir efektīvi līdzsvarot ar tirdzniecību saistītos un ar 
tirdzniecību nesaistītos jautājumus. Atkarībā no tiesiskās sistēmas dalībnieku integrācijas 
pakāpes (sākot no pilnīgas atšķirības zemākajā līmenī līdz savstarpējai atzīšanai un 
vienprātībai) šī līdzsvarošana Eiropas Savienībā rada mazāk sarežģījumu nekā daudzpusējā 
līmenī. Pasaules Tirdzniecības organizācijā negatīvā integrācija, ko veic ar tirgus atvēršanu, 
atceļot tirdzniecības šķēršļus, netiek pietiekami līdzsvarota ar reglamentējošās konverģences 
nodrošināto pozitīvo integrāciju. Tomēr PTO Nolīgumu par sanitāro un fitosanitāro pasākumu 
piemērošanu (SPS nolīgumu) un Līgumu par tehniskajām barjerām tirdzniecībā (TBT līgumu) 
var uzskatīt par soli ceļā uz jaunu likumdošanas filozofiju.

Līdz ar daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā noslēgto Lauksaimniecības līgumu 
lauksaimniecība tika iekļauta PTO struktūrā ar tālejošu mērķi „izveidot godīgu un uz tirgu 
orientētu lauksaimniecības produktu tirdzniecības sistēmu”, veicot „būtisku progresīvas 
lauksaimniecības subsīdiju un aizsardzības samazinājumu”, „ar kuru starpniecību tiktu 
panākta pasaules lauksaimniecības produktu tirgū pastāvošo ierobežojumu un nepilnību 
korekcija un novēršana”. 

Lielākās grūtības Dohas lauksaimniecības sarunu kārtā rada tas, ka sarunās piedalās valstu 
grupas ar ļoti atšķirīgiem lauksaimniecības modeļiem un interesēm. Pienācīga uzmanība 
netiek pievērsta ar tirdzniecību nesaistītiem jautājumiem, kas ir svarīgi ES un citiem 
dalībniekiem ar daudzfunkcionāliem lauksaimniecības modeļiem. Šo sarunu gaitā ES ilgu 
laiku ir bijusi (un zināmā mērā joprojām ir) defensīva nostāja jautājumos par lauksaimniecību. 
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Tomēr ir jāizsaka zināmi novērojumi par konkrētiem maldīgiem priekšstatiem, kuros nav 
ņemts vērā tas, cik lielas izmaiņas notikušas kopējā lauksaimniecības politikā kopš tās 
pirmsākumiem. 

ES ir pasaulē lielākā lauksaimniecības produktu importētāja no jaunattīstības valstīm, un ES 
importēto lauksaimniecības preču apjomi pārsniedz ASV, Japānas, Kanādas, Austrālijas un 
Jaunzēlandes importa apjomus kopā. Galvenokārt konkurējoši lauksaimniecības produktu 
eksportētāji pastāvīgi izdara spiedienu uz ES, lai tā turpinātu atvērt savu tirgu. Nodrošinot šīm 
valstīm uzlabotu pieeju tirgum, tas var negatīvi ietekmēt ne tikai ES lauksaimniecības 
produktu ražotājus, bet arī tās jaunattīstības valstis, kurām attiecīgie ienākumi ir visvairāk 
nepieciešami un kuru preferenču robežas tiks tādējādi vājinātas. 

Turklāt atšķirībā no citiem nozīmīgākajiem partneriem Eiropas Savienība ir ievērojami 
samazinājusi tirdzniecību traucējošo atbalstu, atsaistot tiešo atbalstu ražošanas nozarei un 
īstenojot vispārēju pāreju uz drošības tīkla intervences sistēmu, tāpēc ES vairs nav tik efektīvu 
instrumentu cīņai pret pieaugošo tirgus nestabilitāti. ES arī ir izteikusi nozīmīgu piedāvājumu 
pārtraukt savas jau tā drastiski samazinātās eksporta subsīdijas, ja vien līdzvērtīgas disciplīnas 
tiktu piemērotas citiem eksportu veicinošiem pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz eksporta 
kredītiem un garantijām (tās galvenokārt izmanto ASV), valsts tirdzniecības uzņēmumiem 
lauksaimniecības nozarē (galvenokārt izmanto Austrālija, Jaunzēlande un Kanāda) un 
attiecībā uz pārtikas palīdzību (plaši izmanto ASV). 

PTO struktūrā galvenajās strīdu izšķiršanas lietās, proti, lietās par „ĢMO”, „ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm”, „liellopu gaļas hormoniem” un „hlorētu mājputnu gaļu”, ES ir bijusi arī 
„atbildētāja” lomā. Neskatoties uz ES sabiedrības veselības jautājumu leģitimitāti un tās 
pasākumu nediskriminējošo būtību, lietā par „liellopu gaļas hormoniem” tika apgalvots, ka 
starp riska novērtējumu un metodēm šī mērķa sasniegšanai nav racionālas saistības. 

Tiek apgalvots, ka PTO „tiesu iestāžu” „tiesiskā aktivitāte” konkrētu strīdu risināšanā 
ievērojami apgrūtina PTO leģitimitāti no demokrātijas skatpunkta. Jānorāda, ka PTO strīdu 
risināšanas mehānisms tiek plaši atzīts par daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas 
svarīgāko sistēmisko iznākumu, kas iezīmē obligātās iztiesāšanas un saistošo rezultātu 
izraisītas tiesiskās paradigmas izmaiņas. 

PTO izveide ir paplašinājusi to reglamentējošo jautājumu darbības jomu, kuri tieši ietekmē 
valstu tiesību aktus un politikas, un galvenā uzmanība vairs netiek pievērsta „uz robežas” 
esošajiem šķēršļiem, bet gan šķēršļiem, kas atrodas „valstu iekšienē”. Šīs izmaiņas rada 
sarežģījumus attiecībā uz apjomu, kādā PTO dalībnieki var īstenot likumdevēja varu un 
noteiktās normas (sabiedrības veselības, vides aizsardzības, pārtikas drošības normas), kuras 
var radīt tirdzniecības ierobežojumus. PTO nolīgumos (piemēram, GATT XX pantā, SPS un 
TBT nolīgumā) ir norādīti mērķi, kurus PTO dalībnieki var leģitīmi īstenot. Saskaņā ar SPS
nolīgumu tiek pieņemts, ka vietējās normas atbilst PTO normām, ja tās ir balstītas uz 
starptautiskajiem standartiem (kā formulēts, piemēram, Pārtikas kodeksā), bet normas, kas
pārsniedz starptautisko līmeni, ir zinātniski jāpamato ar riska novērtējumu. 

Ņemot vērā strupceļu daudzpusējās tirdzniecības sarunās, ES izmanto divpusējos un 
starpreģionu tirdzniecības nolīgumus kā daudzpusējās struktūras papildinājumu, nevis 
aizstājēju. Daži varētu iebilst, ka šāda veida nolīgumu dēļ tirdzniecības partneri zaudēs 
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interesi par PTO piedāvājumiem, ja viņi iegūs vēlamo pieeju mērķa tirgiem. Tirdzniecības 
partneri arī saskata risku šo nolīgumu proliferācijā, kas ierobežos daudzpusīgo tirdzniecības 
sistēmu, radot konkurējošus tirdzniecības blokus. Citi varētu argumentēt, ka šie līgumi 
nodrošina pašlaik PTO nepiedāvāto iespēju risināt sarunas par ilgtspējīgu attīstību un citiem 
noteikumiem un piemērot koncesijas attiecībā uz sociālajām un vides normām. Priekšroka 
divpusējiem nolīgumiem var tikt dota vienkārši tāpēc, ka tie nav tik sarežģīti un tiek uzskatīts, 
ka tirdzniecības partneru izraudzītā pieeja labāk atbildīs to interesēm. Pašlaik starp ASV un 
ES pastāv „konkurence” par to, kas pirmais iekļūs nozīmīgajos jaunajos tirgos un kādi būs šīs 
iekļuves nosacījumi. 

ES ir skaidra nepieciešamība sarunās nodrošināt līdzsvarotāku pieeju dažādās nozarēs un 
veicināt gan Eiropas lauksaimniecības pasīvās, gan aktīvās intereses. Kopējās 
lauksaimniecības politikas saskaņotībai ar ES ārējās tirdzniecības politiku jānodrošina Eiropas 
lauksaimniecības modeļa saglabāšana, kā arī līdzvērtīgi konkurences apstākļi ES ražotājiem 
pasaules tirgū. 

Eiropas lauksaimniecības nozares daudzfunkcionālā loma var kalpot kā katalizators jaunām 
paradigmām, jo tā mūsu sabiedrībai sniedz svarīgākās sabiedriskās preces, kuras tirgus nevar 
nodrošināt: nodrošinājumu ar pārtiku, pārtikas drošību un kvalitāti par ES pilsoņiem 
pieņemamu cenu. Visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc pārtikas un vienlaikus palielinās 
ražošanas izmaksas, lauksaimniecības tirgi ir ļoti nestabili, ir samazinājušies zemes un ūdens 
resursi, kā arī pastāv ierobežots enerģijas patēriņš. Spēcīga kopējā lauksaimniecības politika ir 
ļoti būtiska arī ES lauku rajonu saglabāšanai, vides ilgtspējības nodrošināšanai un 
ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, lai nepieļautu zemes pamešanu un iedzīvotāju skaita 
samazināšanos lauku rajonos. 

Kopējās lauksaimniecības politikas ekonomiskā ģeogrāfija ir saistīta ar citiem sabiedrības un 
politikas mērķiem. Eiropas lauksaimniecības nozarei ir skaidra pievienotā vērtība un nozīmīga 
loma stratēģijā „Eiropa 2020”, lai risinātu sociāli ekonomiskās un vides problēmas, ar kurām 
ES saskaras gan iekšlietās, gan arī kā vadošais dalībnieks pasaules mērogā. ES tirdzniecības 
politikai būs izšķirīga nozīme, nosakot, vai lauksaimniecība spēs sniegt pilnīgi pozitīvu 
ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā. Tirdzniecības politikai nevajadzētu ierobežot ES 
lauksaimniecības nozares dinamiku. Gluži pretēji — tirdzniecības politika un 
lauksaimniecības politika var būt savstarpēji atbalstošas un tām jābūt tādām. 


