Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Defensa
Defensa dels cítrics valencians
valencians”
En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporaci
Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

De nou, la Unió Europea perjudica el nostre camp i aquelles persones que viuen d'ell. Fa a
penes unes setmanes, s'aprovava en el Parlament Europeu una modificació del règim
d'importació de cítrics del sud
ud d'Àfrica. Malauradament, molts dels eurodiputats de la resta de
l'Estat es van abstenir o van votar a favor.
Fins ara, els cítrics del sud d'Àfrica podien ser importats sense aranzels fins al 15 de
setembre, això volia dir que garantien que durant els m
mesos
esos d'estiu hi haguera taronges allà on en
volien, però a mesura que començava la campanya de la taronja valenciana, si els sud
sud-africans
volien portar les seues taronges a la Unió Europea, havien de pagar unes taxes.
Gràcies a la modificació del règim d'i
d'importació
mportació de cítrics del sud d'Àfrica, podran arribar
fins al 30 de novembre. Tradicionalment, la campanya forta de les Navelines és durant els mesos
d'octubre i novembre; si la taronja del sud d'Àfrica, "sense llavors, molt sucosa i dolça, de textura i
sabor
bor atractiu" com les grans companyies importadores la publiciten, pot arribar a Europa
(incloent el País Valencià i, per tant, a Crevillent) sense cap cost, perjudicarà molt notablement les
nostres taronges i, com a conseqüència, els nostres llauradors.
No
o oblidem que no es tracta d'impedir la competència lleial, sinó la deslleial. El problema
principal és que gran part de la competència d'estes taronges es base en el seu baix cost de
producció basant en una mà d'obra contractada sense garanties sindicals mínimes. Per altra
banda, els estrictes criteris fitosanitaris que s'exigeixen als productors europeus no són els
mateixos que s'exigeixen a este tipus d'importacions. I és que a tot açò, li hem de sumar el risc de
contagi d'una plaga de taronges anomenada Black-spot.. Segons les normes europees de sanitat
vegetal, si es detecten més de 14 casos d'esta plaga, s'han de tancar les fronteres pel risc que
corren els nostres cultius a contagiar
contagiar-se.
se. L'any 2016, el nombre de deteccions ha estat molt més
elevat, per contra no només no hem tancat les fronteres com s'hauria d'haver fet, sinó que a més
a més els allarguem el termini perquè ells puguen portar sense cap cost taronges al nostre
territori.
Els valencians som un dels grans damnificats i per això la Unió de Llauradors i Ramaders
ha consultat l'acta de la votació. Esta entitat ha pogut accedir a l'acta de la sessió celebrada el
passat dia 14 de setembre al Parlament Europeu. Segons consta en es
esta, un total de 8
eurodiputats espanyols del PP i 1 d'UPyD van votar a favor de la introducció de cítrics sud
sudafricans. Altres 9 eurodiputats del PSOE es van abstenir en la votació i 1 diputada del PP i una
altra d'UPyD van canviar el seu vot posteriorment -suposadament
suposadament per la pressió del sectorsector
malgrat haver votat en principi a favor de l'acord comercial, com els anteriors. Cap eurodiputat del
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País Valencià ni tampoc els eurodiputats d'Esquerra va votar a favor o es va abstenir. Una vegada
més es demostra que l'Estat espanyol actua amb profunda deslleialtat amb els valencians.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. L'Ajuntament de Crevillent insta el Consell a posar
posar-se
se en contacte amb la
Presidència del Govern de l'Estat per tal que realitze les accions oportunes davant la
Unió Europea per a compensar econòmicament, si fos necessari, mitjançant ajudes
els llauradors citrícoles valencians.
2. L'Ajuntament de Crevillent insta el Consell a demanar al Govern de l'Estat que
presente
te les propostes oportunes davant la Unió Europea per a intensificar i
reordenar les polítiques destinades a la cerca i obertura de nous mercats, així com a
la conservació dels mercats actuals, per tal de pal·liar els efectes de l'entrada sense
aranzels de les taronges del sud d'Àfrica.
3. L'Ajuntament de Crevillent insta el Consell a posar
posar-se
se en contacte amb la
Presidència del Govern per tal d'iniciar els tràmits necessaris perquè esta mesura
no es faça efectiva en l'acord comercial amb el sud d'Àfrica i les taronges del sud
d'Àfrica paguen aranzels i que no entre així en competència deslleial amb la taronja
valenciana.
4. L'Ajuntament de Crevillent insta el Consell a posar
posar-se
se en contacte amb la
Presidència del Govern de l'Estat per tal que busque aliances amb el
els altres països i
aconseguir que els països voten en contra d'este canvi en el tractat sud-africà.
sud
5. L'Ajuntament de Crevillent insta el Consell a contactar amb la Presidència del
Govern estatal per tal que la Unió Europea garantisca que les taronges complis
complisquen
amb la normativa fitosanitària europea i previnga la possible plaga Black-spot.

Crevillent, 22 de novembre de 2016

Vots A FAVOR  21 (PP - C’S - PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA - NO ADSCRITA)
ADSCRITA

