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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008, ki uvaja tri nove dajatev proste tarifne kvote za 

sveža jabolka, sveže namizno grozdje in sveže slive, je podporni ukrep za Republiko 

Moldavijo pri njenih težkih socialnih in finančnih razmerah. 

 

Podpiramo predlog Komisije, ker: 

 

 je finančni učinek na trg Unije zelo omejen v primerjavi s koristmi, ki bi jih to 

izvzetje lahko pomenilo za finančno okrevanje Republike Moldavije;  

 bo podprl dejanski proces reforme kmetijstva v Republiki Moldaviji, ki se skuša 

vedno bolj približati evropskim standardom; 

 pomeni izboljšanje trgovinskih odnosov med Unijo in Republiko Moldavijo. 

 

Cenimo, da količine, za katere bo veljalo trgovanje po preferencialnem sporazumu, ne bodo 

povzročile dodatnega pritiska na podobne proizvode na trgu Unije.  

 

Na primer, podatki carinskih organov za sveže grozdje kažejo, da je bilo v Romunijo 

izvoženih le 575 ton (32 tovornjakov). Podobno velja za slive in jabolka, iz obstoječih 

preferencialnih kvot je bilo v Romunijo izvoženih le 650 ton sliv (36 tovornjakov) in 59 ton 

jabolk (3 tovornjaki). Poleg tega se ne pričakuje, da bi se skupna uporaba teh kvot v 

prihodnjem obdobju povečala. 

 

Glede na to, da gre za sveže sadje, teh proizvodov ni mogoče prevažati na dolge razdalje. 

Relativno majhne razdalje omogočajo dotok svežega blaga na trg na kratek in zelo kratek rok. 

Proizvodi iz Moldavije bodo prispeli v sosednje države, ne pa na trge držav, ki so 

najpomembnejše proizvajalke svežega sadja in na katere je ruski embargo neposredno vplival. 

 

Zavedamo se razmer, s katerimi se soočajo proizvajalci sadja in zelenjave v Uniji, vendar s 

sprejetjem tega predloga spremembe, ki bo minimalno vplival na lastna sredstva Unije, lahko 

dokažemo, da je Unija zmožna izpolnjevati svoje zaveze do Republike Moldavije. Tudi če se 

razmere na trgu Unije za sadje in zelenjavo spremenijo, bo Unija pomagala moldavskim 

kmetom.  

 

Ta sprememba bo imela tudi družbeni vpliv, zlasti za moldavske proizvajalce, ki te proizvode 

gojijo na malih in srednje velikih družinskih kmetijah in na katere že nekaj časa bolj vplivajo 

nacionalne gospodarske razmere. Ti kmetje bodo lahko zahvaljujoč spremembam, ki jih 

podpiramo, obdržali službe in zagotavljali potrebna finančna sredstva kmetijskemu sektorju v 

prihodnjem letu.  

 

Sprejetje tega predloga, ki spreminja Uredbo (ES) št. 55/2008, na trgu Unije v prihodnje 

omogoča tudi ustvarjanje novih trgovinskih priložnosti z Republiko Moldavijo za druge 

proizvode skupnosti. 

 

****** 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
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odbor, naj predlaga, da Parlament v prvi obravnavi sprejme svoje stališče tako, da prevzame 

predlog Komisije. 
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