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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju lauksaimniecības pārmērīgā 
subsidēšana rada situāciju, kurā produkti no Eiropas Āfrikas un Āzijas tirgos ir lētāki nekā 
pieejamie vietējie produkti. Savukārt ārvalstu lauksaimniecības produkti Eiropas tirgū nevar 
konkurēt. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka jaunattīstības valstīs notiek sava veida 
atkārtota kolonizācija no to Rietumu uzņēmumu puses, kuri nomā vai iegādājas lielus 
lauksaimniecības zemes gabalus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka situācija uzlabotos, ja 
lauksaimniecības subsīdijas tiktu samazinātas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja apgalvojums, ka ES subsīdijas pazemina vietējo 
lauksaimniecības produktu cenu jaunattīstības valstīs, nav patiess.

Pēdējos 20 gados kopējā lauksaimniecības politikā veiktas ievērojamas izmaiņas, kas 
pakāpeniski mainījušas politikas ietekmi uz lauksaimnieku lēmumiem ražošanas jomā, 
padarot ES lauksaimniecību lielākā mērā vērstu uz tirgu. Kopējā lauksaimniecības politika 
būtiski mainījusies no cenu atbalsta politikas uz ienākumu atbalsta politiku, kurā tirgus 
instrumentus izmanto tikai tādēļ, lai radītu drošības tīklus tirgū krīzes situācijās. Tādējādi ES 
ir kļuvusi par tā saukto cenas ievērotāju pasaules tirgos attiecībā uz lielāko daļu 
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lauksaimniecības produktu, un 94 % no tiešā ienākumu atbalsta ir no ražošanas atdalīts 
ienākumu atbalsts. 

Pirms trim gadiem tika krasi samazinātas eksporta kompensācijas un no 2013. gada jūlija 
visiem ražojumiem piemēro nulles eksporta kompensācijas. Turklāt saskaņā ar jauno kopējo 
lauksaimniecības politiku eksporta kompensācijas paredzēts izmantot tikai ārkārtas tirgus 
apstākļos.

Reformētās kopējās lauksaimniecības politikas instrumentu ietekme uz cenām pasaules tirgū 
un uz jaunattīstības valstu tirgiem ir niecīga. Tas ļoti labi atspoguļots nesen veiktajā ietekmes 
novērtējumā, kas saistīts ar kopējās lauksaimniecības politikas reformas priekšlikumiem, kā 
arī jaunākajā ES 2013. gada ziņojumā par attīstības politikas saskaņotību.

Zemes pārvaldība kļūst par arvien nozīmīgāku jautājumu lauksaimniecības attīstības jomā. 
Palīdzēt valstīm izstrādāt un ieviest visaptverošas zemes lietošanas sistēmas, uzlabot zemes 
pieejamību, kā arī aizsargāt iedzīvotājus pret ļaunprātīgiem un nepārredzamiem darījumiem ar 
zemi ir prioritāte ES sadarbībā attīstības jomā, lai panāktu pārtikas nodrošinājumu un lauku 
attīstību. Pasaules pārtikas nodrošinātības komitejas 2012. gada maijā pieņemtajās 
brīvprātīgajās pamatnostādnēs par atbildīgu zemes, zvejas resursu un mežu izmantošanas 
pārvaldību noteikti pārvaldības principi attiecībā uz zemes lietošanas tiesībām un darījumiem. 
ES veic darbu, lai rosinātu īstenot un ievērot minētās pamatnostādnes, izmantojot dialogu ar 
attiecīgo valstu valdībām un reģioniem, turklāt to dara, īstenojot visas ES atbalsta 
programmas. Komisija arī stingri atbalsta pašreiz īstenoto procesu Pasaules pārtikas 
nodrošinātības komitejā, kas paredz izstrādāt brīvprātīgu satvaru, iekļaujot tajā atbilstīgu 
lauksaimniecības ieguldījumu principus. Šāds starptautiskā līmenī saskaņotu principu kopums 
ir nepieciešams, lai virzītu ieguldītājus, uzņēmējvalstis un starpniekus uz tādiem 
ieguldījumiem lauksaimniecībā, kas nodrošina cilvēktiesību ievērošanu un iztikas līdzekļus, 
kā arī taupa resursus. Tajā būtu jāiekļauj arī plaša mēroga zemes iegūšanas uzraudzības 
principi. Eiropas Savienība, izmantojot savus dažādos instrumentus, atbalsta saprātīgus 
ieguldījumus lauksaimniecībā, jo to apjoms jāpalielina daudzās jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
Āfrikā. Trūkstošie ieguldījumi lauksaimniecības jomā joprojām ir ievērojami — saskaņā ar 
FAO aplēsēm 2009. gada cenās trūkstošo ieguldījumu summa ir USD 83 miljardi1.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Komisija neuzskata, ka jāveic īpašas 
darbības papildus pašreizējam politikas regulējumam.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf.


