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LV 

B8-0137/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP 

sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) 

(2018/2566(RSP)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā ASV Tirdzniecības ministrijas lēmumu, ar kuru Spānijas olīvām tiek 

noteikts muitas tarifs pēc tam, kad tika secināts, ka šī produkta importa cena ir zemāka 

par tirgus cenu Savienības nodrošināto subsīdiju dēļ, 

– ņemot vērā jautājumu Komisijai par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar 

kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas 

olīvām) (O-000006/2018 – B8-0007/2018), 

– ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu, 

A. tā kā lēmums noteikt Spānijas olīvu ražošanas uzņēmumiem procentuāli mainīgu muitas 

tarifu pamatojas uz apsvērumu, ka KLP sniegtais atbalsts nozarei var radīt negodīgu 

konkurenci ASV ražotājiem;  

B. tā kā Spānijas eksporta pieaugumam bija tikai ļoti ierobežota ietekme uz diviem 

galvenajiem ASV olīvu ražotājiem un tā kā šajā situācijā galvenās bažas rada tas, ka ar 

ASV pasākums ir vērsts pret konkrētiem KLP atbalsta pasākumiem, lai gan tie pilnībā 

atbilst PTO noteiktajiem zaļās grupas maksājumu kritērijiem, 

1. aicina Komisiju darīt visu nepieciešamo, lai apstrīdētu šo lēmumu, tostarp iesaistīties 

divpusējās sarunās ar ASV un izskatīt iespēju apstrīdēt šo lēmumu PTO;  

2. aicina Komisiju turpināt atbalstīt ražotājus ar zaļās grupas maksājumu pasākumiem, kas 

nerada tirgus izkropļojumus un ir atļauti saskaņā ar PTO noteikto zaļās grupas 

maksājumu procedūru;  

3. aicina Komisiju sniegt pasākumu skartajiem ražotājiem atbalstu un palīdzību, kas tiem 

vajadzīgs tiesvedības laikā;  

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei. 

 


