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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Изменението на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета, с което се въвеждат три нови 

безмитни тарифни квоти за пресни ябълки, прясно трапезно грозде и пресни сливи, e 

мярка за подкрепа на Република Молдова в трудната за нея социална и финансова 

обстановка. 

 

Подкрепяме предложението на Комисията по следните причини: 

 

 финансовите последици за пазара на Съюза са много ограничени в сравнение с 

ползите, които това освобождаване от мита би могло да донесе за финансовото 

възстановяване на Молдова;  

 предложението ще подкрепи настоящия процес на селскостопанска реформа в 

Република Молдова, която все повече се старае да се доближи до европейските 

стандарти; 

 предложението подобрява търговските взаимоотношения между Съюза и 

Република Молдова. 

 

Преценяваме, че количествата, които подлежат на преференциална безмитна търговия 

няма да създадат допълнителен натиск върху подобни продукти на пазара на Съюза.  

 

Например, що се отнася до прясното грозде, данните на митническите органи посочват, 

че за Румъния са били изнесени едва 575 тона (32 камиона). Подобно е положението и 

със сливите и ябълките – от съществуващите преференциални квоти за Румъния са 

били изнесени само 650 тона сливи (36 камиона) и 59 тона ябълки (3 камиона). Освен 

това не се очаква цялостното ползване на тези квоти да нарасне през следващия период. 

 

Тъй като става въпрос за пресни плодове, тези продукти не могат да се превозват на 

дълги разстояния. Сравнително малките разстояния дават възможност за наплив на 

пресни стоки на пазара в кратък и много кратък срок. Продуктите от Молдова ще 

достигнат до съседните държави, а не на пазарите на страните – най-големи 

производители на пресни плодове, които бяха пряко засегнати от руското ембарго. 

 

Осъзнаваме положението на производителите на плодове и зеленчуци в Съюза, но с 

приемането на настоящото изменение, което ще има минимално въздействие върху 

собствените ресурси на Съюза, доказваме, че Съюзът е в състояние да поддържа своите 

ангажименти спрямо Република Молдова. Дори и контекстът на пазара на плодове и 

зеленчуци в Съюза да се промени, Съюзът ще помогне на молдовските земеделски 

производители.  

 

Тази промяна ще има също социални последици, по-конкретно за производителите от 

Молдова, които отглеждат тези продукти в малки и средни семейни стопанства и които 

от известно време са засегнати в по-голяма степен от националното икономическо 

положение. Благодарение на промените, които подкрепяме, тези земеделски 

производители ще могат да запазят своите работни места и да си осигурят 

необходимите финансови средства в селскостопанския сектор за следващата година.  
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Пазарното приемане от страна на Съюза на предложението за изменение на Регламент 

(ЕО) № 55/2008 ще даде също така възможност в бъдеще за нови търговски 

възможности за други продукти на Общността в Република Молдова. 

 

****** 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

международна търговия да предложи на Европейския парламент да приеме своята 

позиция на първо четене, като одобри предложението на Комисията. 
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