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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že preferenční zacházení pro vývoz některých druhů ovoce a zeleniny 
z Maroka do EU stanovené v dohodě ze dne 8. března 2012 o opatřeních pro vzájemnou 
liberalizaci zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb 
a produktů rybolovu, je pro evropské pěstitelství obzvlášť citlivou otázkou;

2. připomíná rovněž, že ve svém stanovisku přijatém dne 13. července 2011 v rámci 
postupu schvalování této dohody Parlamentem Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
doporučil odmítnout udělení souhlasu;

3. konstatuje, že většina obav vyjádřených ve stanovisku přijatém v roce 2011 z hlediska 
evropského pěstitelství nadále platí i dnes, v období, které je pro toto odvětví obtížné 
a nestabilní v důsledku mimo jiné stále platného ruského embarga a přetrvávajícího 
využívání evropského zemědělství jako možného ústupku při vyjednávání v rámci 
mezinárodního obchodu;

4. zdůrazňuje, že přístup všech třetích zemí na vnitřní trh EU by měl splňovat předpisy 
a normy EU v sanitární a fytosanitární oblasti a v oblasti sledovatelnosti a ochrany 
životního prostředí;

5. zdůrazňuje, že nadále přetrvávají velké problémy v oblasti konkurenceschopnosti 
a rizika narušení trhu pro evropské producenty ve srovnání s marockými producenty 
v důsledku propastných rozdílů v celkových výrobních nákladech, pracovních 
podmínkách a sanitárních, fytosanitárních a environmentálních normách;

6. žádá Komisi, aby podporovala rovnocennost opatření a kontrol mezi Marokem 
a Evropskou unií v oblasti sanitárních a fytosanitárních norem a v oblasti 
sledovatelnosti a ochrany životního prostředí, stejně jako rovnocennost pravidel pro 
označování původu s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi oběma trhy;

7. připomíná, že aktualizovaná dohoda nemění dříve stanovené celní kvóty a režim 
preferenčního dovozu a poskytuje evropským producentům pouze vysvětlení ohledně 
zeměpisné oblasti působnosti dohody;

8. vyjadřuje politování nad tím, že ustanovení přijatá v nařízení (EU) č. 1308/2013 
(jednotná společná organizace trhů) s cílem překonat problémy při správném 
uplatňování vstupních cen dovozu ovoce a zeleniny z Maroka se stávají neúčinnými 
u vyšších kategorií, tzv. baby odrůd, které mají mnohem vyšší prodejní ceny, ale je jim 
při vstupu do EU přisuzována hodnota standardního produktu, jako je tomu v případě 
třešňovitých rajčat; žádá Komisi, aby tuto anomálii ukončila;

9. upozorňuje na skutečnost, že část produkce ovoce a zeleniny vyvážené v rámci 
preferencí do EU podle příslušné dohody (například rajčata a melouny) pochází z území 
Západní Sahary, a poukazuje na to, že existují ambiciózní projekty na další rozvoj této 
produkce a vývozu;
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10. vyjadřuje politování nad právní nejistotou v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze 
dne 21. prosince 2016; je znepokojen tím, že Komise není schopna poskytnout 
spolehlivé a podrobné údaje o dovozu produktů ze Západní Sahary v rámci preferencí, 
k němuž mohlo od té doby dojít navzdory tomuto rozsudku; zamýšlí se nad rozsahem 
škody způsobené rozpočtu Unie případnými preferencemi udělenými bez platného 
právního základu v tomto období; vyjadřuje rovněž pochybnosti ohledně schopnosti 
Komise posoudit správně dopad navrhovaných nových ustanovení, neboť neexistují 
dostatečné srovnávací údaje, a vyzývá proto k rychlému uplatňování výměny informací 
stanovené v rámci výměny dopisů;

11. bere nicméně na vědomí vyjasnění, které přináší tato nová dohoda, a doufá, že bude 
schopna poskytnout jasný a stabilní rámec pro strany dohody a pro dotčené hospodářské 
subjekty na obou stranách Středozemního moře;

12. vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o význam navrhovaného rozlišování mezi produkty 
pocházejícími ze Sahary a produkty pocházejícími z Maroka z celního a obchodního 
hlediska, odhlédneme-li od zjevně politického rozměru; konstatuje zejména, že nová 
dohoda nestanoví žádné přidělení celních kvót stanovených v původní dohodě a že 
skutečnost, zda produkty pocházejí ze Západní Sahary, či nikoli, nehraje žádnou roli, 
pokud jde o přístup k preferencím poskytnutým Unií;

13. konstatuje, že kontrola citlivých zemědělských produktů a důsledné dodržování kvót 
jsou nezbytnými předpoklady vyváženého fungování dohody; připomíná existenci 
ochranné doložky v článku 7 protokolu č. 1 k dohodě z roku 2012, která umožňuje 
přijmout vhodná opatření, pokud by zvýšený dovoz citlivých zemědělských produktů 
podle této dohody vedl k závažnému narušení trhu nebo vážné újmě pro dotčené 
odvětví; doufá, že dovoz citlivých zemědělských produktů z Maroka a Západní Sahary 
do EU v rámci preferencí bude podléhat řádné a rozsáhlé kontrole Komise a že Komise 
bude připravena aktivovat neprodleně tuto doložku, pokud se ukáže, že to je nezbytné;

14. připomíná, že Unie a Maroko sjednaly v souladu s první dohodou z roku 2012 
ambiciózní a komplexní dohodu týkající se ochrany zeměpisných označení a označení 
původu zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů 
rybolovu, podle které Maroko chrání celý seznam zeměpisných označení Unie; 
připomíná rovněž, že postup pro uzavření této dohody, který byl zahájen v roce 2015, 
byl po vynesení rozsudku Soudního dvora dne 21. prosince 2016 přerušen; vyzývá 
k neprodlenému obnovení tohoto postupu a jeho co nejrychlejšímu dokončení ve 
spojení s uzavřením dohody, která je předmětem tohoto stanoviska.

15. vyzývá Komisi, aby se co nejdříve setkala s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova 
Evropského parlamentu a představila současný stav obchodu se zemědělskými produkty 
mezi EU a Marokem, včetně hodnocení dopadu dohody na evropské producenty, 
a zejména na příjmy zemědělců, a uskutečnila prezentaci ohledně nadcházejícího 
uzavření dohody o zeměpisných označeních.
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