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RÖVID INDOKOLÁS 

Az 55/2008/EK tanácsi rendelet módosítása – amely három új vámmentes kontingenst vezet 

be a friss alma, a friss csemegeszőlő és a friss szilva esetében – támogatná a Moldovai 

Köztársaságot nehéz társadalmi és pénzügyi helyzetében. 

 

Támogatjuk a Bizottság javaslatát, mert 

 

 az uniós piacra pénzügyi tekintetben gyakorolt hatása nagyon korlátozott azokhoz az 

előnyökhöz képest, amelyekkel ez a mentesség az ország pénzügyi fellendülése 

szempontjából járna;  

 erősítené a Moldovai Köztársaságban jelenleg zajló mezőgazdasági reformfolyamatot, 

amely egyre inkább az európai standardokat próbálja megközelíteni; 

 javítja az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti kereskedelmi 

kapcsolatokat. 

 

Úgy értékeljük, hogy a preferenciális előírások mellett folytatott kereskedelem tárgyát képező 

mennyiségek nem jelentenek további fenyegetést az uniós piacon levő hasonló termékekre.  

 

Például a friss szőlő esetében a vámhatóságoktól kapott adatok szerint mindössze 575 

tonnányit (32 teherautónyi mennyiséget) exportáltak Romániába. Hasonlóképpen történt a 

szilva és az alma esetében is, a meglévő preferenciális kvótákból mindössze 650 tonna (36 

teherautónyi) szilvát és 59 tonna (3 teherautónyi) almát exportáltak Romániába. Sőt, a 

következő időszakban sem várható e kvóták felhasználásának növekedése. 

 

Mivel friss gyümölcsről van szó, e termékek nem szállíthatók nagy távolságokra. A 

viszonylag kis távolságoknak köszönhetően rövid, sőt nagyon rövid időn belül eljut a friss áru 

a piacra. A moldovai termékek a szomszédos országokba kerülnek, nem pedig az orosz 

embargó által közvetlenül érintett, legfontosabb frissgyümölcs-termelő országok piacára. 

 

Tudatában vagyunk az Unió zöldség- és gyümölcstermelőinek helyzetével, de ennek – az 

Unió saját forrásaira alig ható – módosításnak az elfogadása révén azt bizonyítjuk, hogy az 

Unió be tudja tartani a Moldovai Köztársaságnak tett ígéreteit. Ha változnak is az uniós 

zöldség- és gyümölcspiac körülményei, az Unió segíteni fog a moldovai gazdálkodóknak.  

 

E változásnak társadalmi kihatása is lesz, különösen a moldovai kistermelőkre, akik e 

gyümölcsöket kis és közepes méretű családi gazdaságokban termelik, amelyeket egy ideje 

jobban érint az ország nemzetgazdasági helyzete. Az általunk támogatott változásoknak 

köszönhetően e gazdálkodók megtarthatják munkahelyüket és előteremthetik a következő év 

mezőgazdasági munkájához szükséges pénzügyi feltételeket.  

 

Ha az uniós piac elfogadja az 55/2008/EK rendelet módosításáról szóló javaslatot, a jövőben 

más közösségi termékek esetében is létre lehet hozni új kereskedelmi lehetőségeket a 

Moldovai Köztársasággal.  

 

 

****** 
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első 

olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát. 
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