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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 ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas zaļo kursu; 

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas produktu 
importētājs un eksportētājs; ir pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī pozīcija, lai noteiktu 
kritērijus ilgtspējīgu pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties uz piesardzības 
principu, vides aizsardzību un dzīvnieku labturību;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas produktu 
galveno iezīmi, kvalitātes jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides aspektus; 

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot zaļās 
alianses visos attiecīgajos forumos, tostarp ANO 2021. gada samitā par pārtikas 
sistēmām;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības nolīgumos iekļautās tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, sekmētu ilgtspējīgāku 
lauksaimniecības pārtikas ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo atmežošanu; 
mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un atbilstību 
Eiropas ilgtspējības standartiem;

6. uzsver risku, ka ES lauksaimniecības pārtikas nozarē var rasties neizdevīgāki 
konkurences apstākļi, ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, un ka tas var palielināt 
izmaksas patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt ES 
lauksaimniecības pārtikas nozares konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

7. atzinīgi vērtē ierosināto jauno iniciatīvu par klimatu un tirdzniecību PTO un mudina 
Komisiju turpināt vērienīgas un PTO prasībām atbilstošas ilgtspējīgas tirdzniecības 
politikas izstrādi.


