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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Změna nařízení Rady (ES) č. 55/2008, která zavádí tři nové celní kvóty s osvobozením od cla 

pro čerstvá jablka, čerstvé stolní hrozny a čerstvé švestky, je opatřením k podpoře Moldavské 

republiky v její obtížné sociální a finanční situaci. 

 

Podporujeme návrh Komise, neboť: 

 

 finanční dopad na trh Unie je velmi omezený ve srovnání s přínosem, který by toto 

osvobození od cla mohlo mít pro finanční oživení Moldavské republiky;  

 podpoří proces reforem v zemědělství Moldavské republiky, která se stále více snaží 

přiblížit evropským standardům; 

 zlepší obchodní vztahy mezi Unií a Moldavskou republikou. 

 

Máme za to, že množství, která budou předmětem obchodu v preferenčním režimu, nevytvoří 

další tlak na podobné produkty na trhu Unie.  

 

 Z údajů celních orgánů o čerstvých hroznech například vyplývá, že do Rumunska bylo 

exportováno jen 575 tun (32 nákladních vozů). Podobně tomu bylo u švestek a jablek, kde ze 

stávající preferenční kvóty bylo do Rumunska exportováno pouze 650 tun švestek (36 

nákladních vozů) a 59 tun jablek (3 nákladní vozy). Navíc se neočekává, že by se v příštím 

období zvýšilo celkové využití těchto kvót. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvé ovoce, není možné tyto produkty přepravovat na 

dlouhé vzdálenosti. Relativně krátké vzdálenosti umožňují přísun čerstvého zboží na trh 

v krátké a velmi krátké době. Produkty z Moldavska přijdou na trh v sousedních zemích, a 

nikoli na trh v zemích, jež jsou nejdůležitějšími producenty čerstvého ovoce a byly přímo 

zasaženy ruským embargem. 

 

Jsme si vědomi, v jaké situaci se nacházejí producenti ovoce a zeleniny v Unii, ale přijetím 

tohoto pozměňovacího návrhu, který bude mít minimální dopad na vlastní zdroje Unie, 

prokážeme, že Unie je schopná dostát svým závazkům k Moldavské republice. Dokonce, i 

pokud se situace na vnitřním trhu Unie s ovocem a zeleninou změní, Unie pomůže 

moldavským zemědělcům.  

 

Tato změna bude mít také sociální dopad, obzvláště na moldavské producenty, kteří pěstují 

tyto produkty na malých a středních rodinných farmách a na které již nějakou dobu tíživěji 

doléhá ekonomická situace jejich země. Díky námi podporovaným změnám si tito zemědělci 

budou schopni udržet zaměstnání a zajistí si nezbytné peněžní zdroje pro zemědělství na příští 

rok.  

 

Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu k nařízení (ES) č. 55/2008 na trhu Unie v budoucnu také 

umožní vytvořit nové příležitosti v obchodu s Moldavskou republikou pro další produkci 

z Unie. 

 

****** 
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Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 

příslušný výbor, aby Evropskému parlamentu navrhl přijmout postoj v prvním čtení ve znění 

návrhu předloženého Komisí. 
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