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 EL 

ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου που εισάγει τρεις νέες 

δασμολογικές ποσοστώσεις με απαλλαγή από δασμούς για τα νωπά μήλα, επιτραπέζια 

σταφύλια και δαμάσκηνα, αποτελεί μέτρο στήριξης για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που 

βρίσκεται σε δυσμενή κοινωνική και οικονομική κατάσταση. 

 

Στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής διότι: 

 

 οι δημοσιονομικές επιπτώσεις στην αγορά της Ένωσης είναι πολύ περιορισμένες σε 

σύγκριση με τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η εξαίρεση αυτή στην 

οικονομική ανάκαμψη της αγοράς·  

 θα στηρίξει την τρέχουσα διαδικασία μεταρρύθμισης του τομέα της γεωργίας στη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας που προσπαθεί ολοένα και περισσότερο να προσεγγίσει 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα· 

 βελτιώνει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της 

Μολδαβίας. 

 

Εκτιμούμε ότι οι ποσότητες που θα αποτελέσουν αντικείμενο προτιμησιακών εμπορικών 

συναλλαγών δεν θα ασκήσουν επιπλέον πίεση σε παρόμοια προϊόντα στην αγορά της 

Ένωσης.  

 

Για παράδειγμα, για τα νωπά σταφύλια τα δεδομένα της τελωνειακής αρχής υποδεικνύουν ότι 

μόνο 575 τόνοι (32 φορτηγά) εξήχθησαν στη Ρουμανία. Το ίδιο ισχύει για τα δαμάσκηνα και 

τα μήλα· από τις ισχύουσες προτιμησιακές ποσοστώσεις μόνο 650 τόνοι δαμάσκηνα (36 

φορτηγά) και 59 τόνοι μήλα (3 φορτηγά) εξήχθησαν στη Ρουμανία. Επιπλέον, η συνολική 

χρήση των ποσοστώσεων αυτών δεν αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα. 

 

Με δεδομένο, επίσης, ότι πρόκειται  για νωπά φρούτα, τα προϊόντα δεν είναι δυνατό να 

μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σχετικά μικρές αποστάσεις επιτρέπουν μια ροή 

νωπών εμπορευμάτων στην αγορά, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και πολύ βραχυπρόθεσμα. Τα 

προϊόντα από τη Μολδαβία θα φτάνουν σε γειτονικές χώρες και όχι στις αγορές των χωρών 

που είναι οι σημαντικότεροι παραγωγοί νωπών φρούτων και επηρεάστηκαν άμεσα από το 

ρωσικό εμπάργκο. 

 

Γνωρίζουμε την κατάσταση των παραγωγών οπωροκηπευτικών της Ένωσης, αλλά με την 

έγκριση αυτής της τροποποίησης, η οποία θα έχει ελάχιστες επιπτώσεις στην κατάσταση των 

ιδίων πόρων της Ένωσης, αποδεικνύουμε ότι η Ένωση είναι σε θέση να τηρήσει τις 

δεσμεύσεις της έναντι της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Ακόμη κι αν μεταβληθεί το πλαίσιο 

της αγοράς οπωροκηπευτικών της Ένωσης, οι Μολδαβοί γεωργοί θα λάβουν βοήθεια από την 

Ένωση.  

 

Η μεταβολή αυτή θα έχει και κοινωνικές επιπτώσεις, ιδίως για τους Μολδαβούς παραγωγούς 

που καλλιεργούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε μικρές και μεσαίες οικογενειακές 

εκμεταλλεύσεις και επηρεάζονται περισσότερο από την οικονομική κατάσταση της χώρας. 

Χάρη στις αλλαγές που στηρίζουμε, οι εν λόγω παραγωγοί θα είναι σε θέση να 

εξακολουθήσουν να εργάζονται και να παρέχουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους 
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στον τομέα της γεωργίας για το επόμενο έτος.  

 

Η έγκριση αυτής της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 θα 

επιτρέψει επίσης τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων συναλλαγής με τη Δημοκρατία της 

Μολδαβίας όσον αφορά άλλα προϊόντα της Ένωσης. 

 

****** 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη 

θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής. 
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