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LYHYET PERUSTELUT 

Neuvoston asetuksen (EY) Ν:o 55/2008 muuttaminen siten, että otetaan käyttöön kolme uutta 

tullitonta tariffikiintiötä, jotka koskevat tuoreita omenia, tuoreita syötäviksi tarkoitettuja 

viinirypäleitä ja tuoreita luumuja, on toimenpide, joka tukee sosiaalisten ja taloudellisten 

ongelmien koettelemaa Moldovan tasavaltaa. 

 

Valiokunta kannattaa komission ehdotusta, koska 

 

 ehdotuksen taloudellinen vaikutus unionin markkinoihin on hyvin pieni verrattuna 

siihen, miten tämä tullivapaus voisi hyödyttää Moldovan tasavallan talouden 

elpymistä  

 ehdotuksella tuetaan maatalouden todellista uudistumista Moldovan tasavallassa, joka 

pyrkii yhä paremmin täyttämään unionin vaatimukset 

 ehdotus parantaa unionin ja Moldovan tasavallan välisiä kauppasuhteita. 

 

Pidämme hyvänä sitä, että kaupan etuusjärjestelyjen kattamat määrät eivät kasvata paineita 

unionin vastaaville tuotteille unionin markkinoilla.  

 

Esimerkiksi tulliviranomaisten tuoreita viinirypäleitä koskevat tiedot osoittavat, että niitä 

vietiin Romaniaan vain 575 tonnia (32 kuorma-autolastillista). Vastaavasti nykyisestä 

tullietuuskiintiöstä vietiin Romaniaan vain 650 tonnia luumuja (35 kuorma-autolastillista) ja 

59 tonnia omenia (3 kuorma-autolastillista). Näiden kiintiöiden kokonaiskäytön ei odoteta 

lisääntyvän seuraavalla kaudella. 

 

Koska kyse on tuoreista hedelmistä, niitä ei voida kuljettaa pitkien matkojen päähän. 

Suhteellisen lyhyiden välimatkojen ansiosta markkinoille tulee tuoretta tavaraa lyhyen ja 

erittäin lyhyen ajan kuluessa. Moldova vie näitä tuotteita naapurimaihinsa mutta ei unionin 

tärkeimpiin tuoreiden hedelmien tuottajamaihin, joita Venäjän tuontikielto koskee suoraan. 

 

Valiokunta on tietoinen unionin hedelmien- ja vihannestentuottajien tilanteesta, mutta 

hyväksymällä tämän muutoksen, joka vaikuttaa minimaalisesti unionin omiin resursseihin, 

unioni osoittaa pystyvänsä noudattamaan Moldovan tasavallalle antamiaan sitoumuksia. 

Vaikka unionin hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden toimintaympäristö on muuttunut, unioni 

haluaa auttaa Moldovan viljelijöitä.  

 

Asetusmuutoksella on myös sosiaalisia vaikutuksia erityisesti niihin moldovalaisiin tuottajiin, 

jotka viljelevät näitä tuotteita pienillä ja keskisuurilla perhetiloilla ja joihin maan taloudellinen 

tilanne on vaikuttanut muita enemmän. Valiokunnan kannattama asetusmuutos antaa näille 

viljelijöille mahdollisuuden säilyttää työnsä ja tuottaa maatalouselinkeinolle sen seuraavaksi 

vuodeksi tarvitsemia taloudellisia resursseja.  

 

Asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttaminen tämän ehdotuksen mukaisesti luo tulevaisuudessa 

myös uusia mahdollisuuksia käydä Moldovan tasavallan kanssa kauppaa muilla unionin 

tuotteilla. 

****** 
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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen 

kaupan valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan 

komission ehdotuksen. 



 

AD\1042212FI.doc 5/5 PE539.868v04-00 

 FI 

ASIAN KÄSITTELY 

Otsikko Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle 

Viiteasiakirjat COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD) 

Asiasta vastaava valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

INTA 

15.9.2014 
   

Lausunnon antanut valiokunta 

       Ilmoitettu istunnossa (pvä) 

AGRI 

15.9.2014 

Valmistelija 

       Nimitetty (pvä) 

Laurențiu Rebega 

6.10.2014 

Hyväksytty (pvä) 3.12.2014    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

35 

5 

2 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, 

Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola 

Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, 

Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, 

Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz 

García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth 

Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, 

Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, 

Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra 

Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Gianluca Buonanno, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-

Pierik 

 
 


