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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un 
lauku attīstības komiteju un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tās pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai, jo īpaši pēc pašreizējā pārskatīšanas procesa, var 
būt liela nozīme pārejā uz ilgtspējīgākām un noturīgākām agropārtikas sistēmām 
saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem un principu “nekaitēt”, Parīzes nolīgumu un 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), lai spētu pilnībā pieskaņoties mērķim 
ierobežot globālo sasilšanu un biodaudzveidības zudumu;

2. konstatē, ka lauksaimniecība ES rada 1 % no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām 
pasaulē1, un atzīst lauksaimniecības nozares centienus klimata politikas jomā; uzsver, 
ka jāturpina sniegt pienācīgu atbalstu ES lauksaimniekiem, jo īpaši mazajiem 
lauksaimniekiem, lai nodrošinātu atbilstību ilgtspējības standartiem, konkurētspēju, 
dinamiku lauku apvidos, pienācīgus ienākumus un pietiekami augstu dzīves līmeni 
Eiropas lauku kopienai; aicina efektīvi īstenot taisnīgu pārkārtošanos, tostarp izmantojot 
daudzpusēju iesaisti un starptautisko sadarbību virzībā uz vidiski, sociāli un ekonomiski 
ilgtspējīgu pasaules pārtikas sistēmu, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
un nevienu neatstāj novārtā; 

3. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir pasaulē lielākais agropārtikas produktu importētājs un 
eksportētājs; ir pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šis ietekmīga globālā tirgus 
dalībnieka stāvoklis, lai noteiktu un virzītu starptautiskos ilgtspējīgu pārtikas sistēmu 
standartus, pamatojoties uz cilvēka un darba tiesību ievērošanu, godīgu konkurenci, 
vides aizsardzību un dzīvnieku labturību saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) noteikumiem; uzskata, ka standartu aizsardzībai šajās jomās 
vajadzētu būt visu tirdzniecības nolīgumu sadaļu neatņemamai daļai un ka daudzpusēja 
un regulatīva sadarbība varētu vēl vairāk palīdzēt sasniegt stratēģijas “No lauka līdz 
galdam” mērķus;

4. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai jākļūst par ES agropārtikas produktu un ES 
tirdzniecības nolīgumu galveno iezīmi un ka vēl vairāk jāpaplašina kvalitātes jēdziens, 
iekļaujot sociālos un vides aspektus un nodrošinot, ka ilgtspējīgas ražošanas jēdziens 
ietver globālo klimata un vides pēdas nospiedumu un resursu patēriņu uz produkta 
kilogramu, ar ko papildinātu ES agropārtikas produktu labo starptautisko reputāciju, 
proti, ka šie produkti ir droši un veselīgi; šajā sakarībā uzsver, ka ES kvalitātes shēmas 
un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes kopā ar ambiciozu, uz tirgu orientētu un visaptverošu 
ES popularizēšanas politiku būtu jāuzskata par priekšrocību attiecībā uz mērķi veicināt 
ilgtspējīgu tirdzniecību; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos globālā mērogā sekmēt pakāpenisku atteikšanos no 

1 Eiropas Vides aģentūra, 2017. gada septembra dati (izņemot emisijas/emisiju uztveršanu saistībā ar zemes 
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) darbībām).
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tādu pesticīdu izmantošanas, kas ES vairs netiek apstiprināti, un nodrošināt, ka bīstamie 
pesticīdi, kuri ES ir aizliegti, netiek eksportēti ārpus Savienības; šajā sakarībā mudina 
Komisiju pēc iespējas drīzāk izstrādāt tiesību akta priekšlikumu; atzinīgi vērtē 
Komisijas paziņojumu, ka tā pārskatīs to vielu pielaides kritērijus importētajos 
produktos, kas atbilst izslēgšanas kritērijiem, un mudina Komisiju īstenot nulles 
tolerances politiku pret šo vielu atliekām; mudina Komisiju noteikt standartus, ar ko 
novērstu pesticīdu lietošanas iedarbību uz darba ņēmējiem un iedzīvotājiem;

6. aicina Komisiju stiprināt stratēģijas “No lauka līdz galdam” tirdzniecības aspektus, lai 
nodrošinātu saskaņotību starp kopējo tirdzniecības politiku, Muitas savienības rīcības 
plānu, kopējo lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, stratēģijas “No lauka līdz 
galdam” mērķiem, ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam un citām saistītām ES 
rīcībpolitikām, un aicina pakāpeniski sasniegt šos mērķus, izveidojot efektīvas zaļās 
alianses visos attiecīgajos divpusējos, reģionālos un daudzpusējos forumos, tostarp 
ANO 2021. gada samitā par pārtikas sistēmām, kā arī aicina vērienīgi pārskatīt savu 
tirdzniecības politiku, turpmākajos tirdzniecības nolīgumos un atbilstīgi PTO 
noteikumiem paredzot īpašu satvaru attiecībā uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām un 
produktiem, ko jo īpaši panāktu ar noteikumu stingrības nemazināšanas klauzulām, 
drošības klauzulu darbības uzlabošanu un aizliegumu importēt produktus, kuros 
pārsniegts ES maksimāli pieļautais augu aizsardzības līdzekļu atlieku daudzums; aicina 
Komisiju šo mērķu sasniegšanas nolūkā veicināt ciešāku koordināciju starp visām 
publiskā un privātā sektora ieinteresētajām personām; uzskata, ka ES atkārtoti būtu 
jāapstiprina Pasaules pārtikas nodrošinājuma komitejas mandāts, kas ir pārtikas 
nodrošinājuma un uztura starptautiska politikas platforma;

7. uzsver – daļēji dēļ tā, ka pārrautas globālās ražošanas ķēdes un Covid-19 pandēmija 
izraisījusi aizvien lielāku cenu nestabilitāti, ir jāattīsta atvērta stratēģiskā autonomija 
ES, lai nodrošinātu piekļuvi galvenajiem tirgiem un samazinātu atkarību no kritiski 
svarīgu preču importa, piemēram, augu izcelsmes proteīniem; atkārtoti norāda, ka 
agropārtikas sistēmas ir jāatzīst par būtisku ES atvērtās stratēģiskās autonomijas 
aspektu, lai saskaņā ar Parīzes nolīguma 2. panta 1. punktu nodrošinātu pietiekamu 
drošas un kvalitatīvas pārtikas pieejamību un saglabātu funkcionējošas un noturīgas 
pārtikas piegādes ķēdes un tirdzniecības plūsmas turpmāko krīžu laikā;

8. uzsver, cik būtiski ir uzlabot pārtikas piegādes ķēdes pārredzamību un visu ražošanas un 
izplatīšanas procesu labāku izsekojamību saskaņā ar Eiropas patērētāju tiesībām iegūt 
vairāk informācijas par patērēto pārtikas produktu izcelsmi un ražošanas metodēm; 
atzīmē, ka inovatīvi digitālie rīki, tādi kā blokķēde un atbilstoša obligātā pārtikas 
produktu izcelsmes marķēšana, var ievērojami palielināt pārredzamību un izsekojamību, 
tādējādi apkarojot krāpšanu un nelikumīgas ražošanas metodes, kā arī uzlabojot 
patērētāju uzticēšanos; prasa popularizēt vietējos tirgus un ilgtspējīgas pārtikas piegādes 
ķēdes, lai saglabātu ES raksturīgās produktu ražošanas iezīmes un specifiku;

9. atzinīgi vērtē stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķi iekļaut obligātas tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas visos ES tirdzniecības nolīgumos, lai garantētu, ka 
izvirzītie ambiciozie regulējuma mērķi atbilst ES tirdzniecības politikai un ka tos ievēro 
trešās valstis, kuras parakstījušas tirdzniecības nolīgumus ar ES; uzsver, cik būtiski ir 
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stiprināt tirdzniecības nolīgumos iekļauto tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu 
izpildāmību, tostarp kā galēju līdzekli paredzot iespēju piemērot uz sankcijām balstītus 
strīdu izšķiršanas mehānismus, lai veicinātu biodaudzveidību, sekmētu ilgtspējīgāku 
agropārtikas ražošanu, apturētu ES izraisītu globālo atmežošanu un paaugstinātu darba 
standartus saskaņā ar astoņām Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvencijām; ierosina, ka tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļās būtu 
jāņem vērā arī līdzvērtīgi ražošanas standarti, tādi kā dzīvnieku labturība, izsekojamība, 
mikrobu rezistence un augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, kas sistemātiski būtu 
jāsertificē neatkarīgām revīzijas un sertifikācijas struktūrām visos ražošanas un 
izplatīšanas posmos, kā arī būtu jāņem vērā ceļveži ar starpposma mērķiem, kuriem tiek 
piemēroti ex post novērtējumi; mudina Komisiju sniegt īpašu atbalstu jaunattīstības 
valstīm, aicinot veicināt nodrošinātību ar pārtiku un sniegt palīdzību saistībā ar 
pielāgošanos Eiropas ilgtspējīgu agropārtikas sistēmu standartiem; sagaida, ka 
Komisijas galvenais tirdzniecības nolīgumu izpildes uzraudzītājs pilnībā pildīs savu 
uzdevumu un garantēs attiecīgo nolīgumu pareizu piemērošanu, novēršot tirgus 
izkropļojumus, stiprinot tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu izpildi un 
iesaistoties konstruktīvā dialogā ar valdībām un ieinteresētajām personām; 

10. atzīmē, ka tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļās nav aplūkota tirdzniecības 
nolīgumu iespējamā negatīvā ietekme uz zemes izmantošanas maiņu, atmežošanu vai 
klimata pārmaiņām; uzskata, ka Eiropas un starptautiskie vides, drošības, dzīvnieku 
labturības un sociālie standarti būtu visaptveroši jāpiemēro visās tirdzniecības nolīgumu 
nodaļās, lai nepieļautu, ka jebkādi citi tirdzniecības noteikumi apdraud šos standartus;

11. ir pārliecināts, ka nolūkā sasniegt IAM, veicināt labu pārvaldību, palielināt 
izsekojamību un pārskatatbildību globālajās piegādes ķēdēs ir nepieciešami tiesību akti 
par obligātu ES līmeņa horizontālu pienācīgas rūpības pārbaudi visā to ES un ārvalstu 
uzņēmumu piegādes ķēdē, kuri darbojas vienotajā tirgū;

12. uzsver risku, ka ES agropārtikas nozarē var rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi 
dēļ tā, ka standarti nav saskaņoti visā pasaulē, un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; atgādina, ka ietekmes novērtējumi ir neatņemama ES noteikumu izstrādes 
procesa daļa un ka ir jāņem vērā ekonomiskā, sociālā un vidiskā ietekme; aicina 
Komisiju izstrādāt visaptverošu ex ante, zinātnisku un kumulatīvu ietekmes 
novērtējumu, kura pamatā būtu sabiedriskās apspriešanas ar lauksaimniecības pārtikas 
ķēdes pārstāvjiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, un publicēt 
regulārus pēcpasākumu novērtējumus kopā ar stratēģijā “No lauka līdz galdam” 
paredzētajiem pamatscenārijiem un atsauces periodiem, kā arī paredzēt samērīgus 
pasākumus un piemērotu pielāgošanās un kompensācijas mehānismu grafiku, lai 
saglabātu ES agropārtikas nozares konkurētspēju, produktivitāti un sociālo noturību un 
novērstu ES agropārtikas ražošanas un ar to saistīto vides pēdas nospiedumu 
novirzīšanu uz trešām valstīm, ko panāktu ar standartu savstarpīgumu un visu ES 
importēto agropārtikas un mežsaimniecības produktu efektīvu uzraudzību; 

13. uzsver, ka koordinēta un saskaņota pieeja negodīgas konkurences praksei un vajadzība 
pēc līdzvērtīgiem pārtikas standartiem, pienācīgi ievērojot piesardzības principu, ir ļoti 
svarīga, lai nodrošinātu pārtikas produktu nepārtrauktu piegādi visās dalībvalstīs un 
efektīvas un lietderīgas drošības un muitas pārbaudes, ko cita starpā panāktu, izskaužot 
ar tarifiem nesaistītus šķēršļus trešās valstīs, kontroles līmeņa un kvalitātes dažādību un 
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atšķirības muitas procedūrās un sankciju rīcībpolitikās, kādas piemēro ES ievešanas 
punktos muitas savienībā; mudina Komisiju stiprināt muitas pārbaudes, izmantojot 
tiešus un vienotus kontroles mehānismus sadarbībā ar dalībvalstīm un pilnībā ievērojot 
subsidiaritātes principu, lai novērstu krāpšanu pārtikas jomā, produktu viltošanu un tādu 
produktu importu, kuros pārsniegts maksimāli pieļaujamais aktīvo vielu atlieku 
daudzums, jo īpaši attiecībā uz vielām, kas atbilst ES izslēgšanas kritērijiem, un lai 
uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību, jo īpaši ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, 
aizsardzību un nodrošinātu tādu ES ražošanas standartu ievērošanu kā dzīvnieku 
labturība, antimikrobiālā rezistence un augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, kā arī 
novērstu iespēju, ka ES tiek ievesti augiem un dzīvniekiem kaitīgi organismi, un līdz ar 
to nodrošinātu visaugstāko veselības un fitosanitārās aizsardzības līmeni;

14. norāda, ka ar tirdzniecības nolīgumiem būtu jānodrošina, lai iesaistītās puses aktīvi 
piedalītos ilgtspējīgas attīstības principu veicināšanā un lai starptautiskie standarti 
atbilstu ES vidiskajām un klimata ambīcijām; turklāt uzskata, ka šajos nolīgumos būtu 
jāņem vērā Parīzes nolīguma ievērošanas saistošais raksturs, lai garantētu globālu 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām;

15. aicina Komisiju stratēģiju “No lauka līdz galdam” papildināt, ņemot vērā, ka ikvienai 
nozarei ir atšķirīgas ražošanas metodes, kas ir vairāk vai mazāk ilgtspējīgas; aicina 
Komisiju uzsvērt, ka sabalansētā uzturā ir jāiekļauj visi pārtikas produkti;

16. norāda, ka lauksaimniecībai un zivsaimniecībai ir izšķirīga nozīme ilgtspējīgas 
saimnieciskās darbības attīstībā tālākajos reģionos, un uzsver šo nozaru ieguldījumu un 
pievienoto vērtību saistībā ar pārtikas nodrošināšanu un reaģēšanu uz sabiedrības 
pieprasījumu pēc drošiem, augstas kvalitātes produktiem pietiekamā daudzumā; prasa 
stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanā un turpmākajos tiesību aktu 
priekšlikumos sistemātiski ņemt vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantā 
minētos tālāko reģionu strukturālos agronomiskos un tirdzniecības ierobežojumus, lai 
ļautu šiem reģioniem konkurēt vienlīdzīgos konkurences apstākļos un nodrošinātu, ka 
agropārtikas nozarēm ir pieejami dzīvotspējīgi alternatīvi risinājumi, ja to ražošanas 
līdzekļi un tirdzniecības plūsmas ir ierobežotas;

17. uzsver, cik būtiski ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi tehnoloģiskiem un zinātniskiem 
jauninājumiem, tostarp augu selekcijas inovācijām, ar ko var uzlabot šķirņu rezistenci 
un veicināt ģenētisko resursu un pārtikas ražošanas sistēmu daudzveidību, vienlaikus 
īpašu uzmanību veltot vietējām šķirnēm, ievērojot ES pārtikas nekaitīguma noteikumus 
un jo īpaši piesardzības principu; uzsver, ka spēcīgas attiecības ar tirdzniecības 
partneriem pētniecībā, izstrādē un zināšanu nodošanā tādās jomās kā zemes 
apsaimniekošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām un to mazināšana, agroekoloģija un 
taisnīgas un noturīgas vērtību ķēdes varētu būt viens no vadošajiem faktoriem nolūkā 
veicināt ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas ražošanu, vienlaikus aizsargājot 
lauksaimniecības produktivitāti un atbalstot ES lauksaimniecības konkurētspēju 
pasaules tirgos; iesaka sadarbībā uzmanību pievērt arī sīksaimniecību īpašniekiem un 
mazajiem pārtikas ražotājiem, jo tie no šādas sadarbības gūtu vislielāko labumu;

18. atzinīgi vērtē PTO paspārnē ierosināto jauno iniciatīvu par vidi un tirdzniecību; uzsver, 
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cik būtiski ir izmantot šo satvaru, lai izstrādātu visaptverošu un ilgtspējīgu agropārtikas 
sistēmu, kuras pamatā ir vienoti un ambiciozi ražošanas standarti; mudina Komisiju 
proaktīvi iesaistīties PTO, lai veicinātu ekoloģisko pārkārtošanos, nodrošinātu, ka 
tirdzniecības politika atbilst IAM, turpinātu sarunas par pārredzamiem pārtikas 
nodrošinājuma krājumiem un jo īpaši nepieļautu, ka lauksaimniecības pārtikas produkti 
kļūst par mainīgu vai netiešu tirdzniecības konfliktu faktoru, vienlaikus turpinot 
izstrādāt ambiciozu, ar PTO saderīgu ilgtspējīgas tirdzniecības politiku; 

19. atzīmē Komisijas pētījumu par ES tirdzniecības nolīgumu kumulatīvo ekonomisko 
ietekmi uz lauksaimniecību, kas liecina, ka gan konservatīva, gan ambicioza scenārija 
gadījumā sagaidāms, ka līdz 2030. gadam ES tirdzniecības nolīgumi kopumā veidos 
pozitīvu ES agropārtikas produktu tirdzniecības bilanci un lielāku vērību, kas līdz ar to 
pierāda, ka ES tirdzniecības nolīgumiem ir pozitīva ietekme uz ES lauksaimniecības 
nozari;

20. aicina Komisiju, izvērtējot saskaņota uzturvērtības marķējuma ieviešanu, analizēt, vai ir 
jāpiemēro īpaši nosacījumi un izņēmumi vairākām pārtikas produktu kategorijām vai 
pārtikas produktiem, piemēram, olīveļļai, un produktiem, uz kuriem attiecas aizsargātas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ņemot vērā šo produktu būtisko nozīmi ES 
tirdzniecības nolīgumos un mērķi globālā līmenī aizsargāt vietējo produktu vērtību.
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