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Eiropas Parlamenta rezolūcija par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā 
pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību
(2019/2895(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu, ko 2019. gada 2. oktobrī pieņēma Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) šķīrējtiesnesis strīdā par “Airbus” subsīdijām (DS316), atļaujot 
ASV veikt pretpasākumus attiecībā uz ES eksportu 7,5 miljardu USD (6,8 
miljardu EUR) vērtībā,

– ņemot vērā PTO Strīdu izšķiršanas padomes 2019. gada 14. oktobra lēmumu, ar kuru 
tiek atļauta koncesiju apturēšana,

– ņemot vērā ASV lēmumu no 2019. gada 18. oktobra piemērot dažiem lauksaimniecības 
produktiem papildu 25 % ad valorem tarifu,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā ASV ir nozīmīga ES lauksaimniecības pārtikas tirdzniecības partnere; tā kā 
2018. gadā ES lauksaimniecības pārtikas produktu eksports uz ASV sasniedza 22,3 
miljardus EUR (16,2 % no visa ES lauksaimniecības pārtikas eksporta) un 
lauksaimniecības pārtikas produktu imports no ASV bija 12 miljardi EUR;

B. tā kā ASV lēmums piemērot dažiem lauksaimniecības produktiem papildu 25 % tarifu 
spēcīgi skars Apvienoto Karalisti, Franciju, Spāniju, Itāliju, Vāciju un Īriju un negatīvi 
ietekmēs arī citu ES dalībvalstu lauksaimniecības pārtikas nozares;

C. tā kā galvenie lauksaimniecības produkti, kuriem tiks piemēroti papildu tarifi, būs tādi 
augstvērtīgi produkti kā vīns, skotu viskijs, olīvas un olīveļļa, un piena produkti, 
piemēram, sviests un siers; tā kā tarifus ir paredzēts piemērot arī citiem 
lauksaimniecības pārtikas produktiem, piemēram, cūkgaļai, citrusaugļiem, augļu sulām 
un pārstrādātiem augļiem, piemēram, ķiršiem un bumbieriem, kā arī ēdamgliemenēm;

D. tā kā, kopš 2017. gada novembra, kad ASV sāka piemērot tarifus Spānijas melnajām 
olīvām, to eksports uz ASV ir krasi samazinājies;

E. tā kā ES lauksaimniecības nozares joprojām cieš no smagajām sekām, ko rada Krievijas 
2014. gadā noteiktais embargo; tā kā ASV pretpasākumi vēl vairāk palielina 
nestabilitāti ES iekšējā tirgū, kas var saskarties ar turpmākiem tirgus traucējumiem 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES rezultātā;

F. tā kā lauksaimnieki un lauksaimniecības pārtikas nozare atkal cieš zaudējumus saistībā 
ar tirdzniecības konfliktu, kas nav saistīts ar lauksaimniecību un ko viņi nevar ietekmēt;

G. tā kā ASV pasākumi nopietni apdraud tādu augstas kvalitātes Eiropas produktu kā vīna, 
siera un viskija tirgus daļu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un pasliktina jau tā nestabilo 
situāciju dažās nozarēs, piemēram, olīveļļas un galda olīvu nozarē;
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H. tā kā PTO vēl nav izskatījusi strīdu par “Boeing” subsīdijām,

1. pauž dziļas bažas par to, ka ASV pieņemtais lēmums noteikt pret ES vērstus pasākumus 
“Airbus” strīda rezultātā nopietni ietekmēs lauksaimniecības pārtikas produktu 
konkurētspējas līdzsvaru iekšējā tirgū, jo īpaši skarot mazos un vidējos uzņēmumus un 
kooperatīvus, kas ir galvenie sociāli ekonomiskās attīstības dzinuļi lauku apvidos;

2. pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz lauksaimniecības pārtikas nozares 
atkārtotajiem aicinājumiem rast risinājumu, pirms tarifu piemērošanas laikus nav 
panākta vienošanās;

3. aicina sarunu ceļā panākt ātru izlīgumu un mazināt pieaugošo tirdzniecības attiecību 
saspīlējumu starp abām pusēm;

4. mudina Komisiju sniegt ātru atbalstu vissmagāk skartajiem lauksaimniecības sektoriem 
un izstrādāt konkrētu plānu ar mērķtiecīgiem pasākumiem, lai lauksaimniekiem 
kompensētu iekšējā tirgus izkropļojumus;

5. aicina Komisiju cieši uzraudzīt ES lauksaimniecības pārtikas tirgu, lai savlaicīgi 
konstatētu traucējumus, ko rada tarifu piemērošana, kumulatīvo ietekmi, kas rodas 
apvienojumā ar citām tirgus attīstības tendencēm, tostarp spēkā esošo Krievijas 
embargo, kā arī domino efektu, ko attiecībā uz pārtikas piegādes ķēdi var radīt no tās 
izslēgtie produkti;

6. aicina Komisiju trešās valstīs izvērstu noieta veicināšanas kampaņu pārvaldībā 
attiecīgos gadījumos rīkoties elastīgi un cieši sadarboties ar valstu tirdzniecības 
veicināšanas birojiem, lai ļautu ekonomikas dalībniekiem reaģēt un pastiprināt un/vai 
pārorientēt savas darbības; aicina Komisiju apstiprināt papildu uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus noieta veicināšanas jomā saskaņā ar budžeta piešķīrumiem;

7. uzsver savu apņemšanos ievērot starptautiskās tirdzniecības attiecības un 
nepieciešamību dažādot eksporta tirgus, jo īpaši attiecībā uz lauksaimniecības pārtikas 
produktiem, un nodrošināt tirgus pieejamību, novēršot pastāvīgus tehniskus šķēršļus, 
kas ekonomikas dalībniekiem liedz pilnībā izmantot eksporta iespējas;

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


