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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver at den marokkanske eksport af visse frugter og grøntsager til Unionen, som 
er omfattet af de præferencer, der er fastsat i aftalen af 8. marts 2012 om 
foranstaltninger for gensidig liberalisering af landbrugsprodukter, forarbejdede 
landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, er et særligt følsomt emne for den europæiske 
gartnerisektor;

2. fremhæver desuden den udtalelse, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog den 13. juli 2011 i forbindelse med proceduren for Parlamentets 
godkendelse af aftalen, hvori der blev anbefalet et afslag på godkendelse;

3. bemærker, at de fleste af de betænkeligheder, der nævnes i udtalelsen fra 2011, fortsat 
gør sig gældende for den europæiske gartnerisektor, der befinder sig i en vanskelig og 
ustabil situation bl.a. på grund af den fortsatte russiske embargo og den fortsatte 
anvendelse af europæisk landbrug som en brik i forhandlingerne;

4. understreger, at tredjelandes adgang til EU's indre marked bør være betinget af, at EU's 
standarder for sundhed, plantesundhed, sporbarhed og miljø overholdes;

5. understreger, at de europæiske producenter fortsat har alvorlige konkurrencemæssige 
problemer i forhold til marokkanske producenter og lider under markedsforvridninger 
som følge af betydelige forskelle i de samlede produktionsomkostninger, arbejdsvilkår 
og standarder for sundhed, plantesundhed og miljø;

6. anmoder Kommissionen om at fremme brug af ensartede foranstaltninger og kontroller 
mellem Marokko og Den Europæiske Union, hvad angår standarder for sundhed, 
plantesundhed, sporbarhed og miljø samt mærkning af oprindelse med henblik på at 
sikre en fair konkurrence mellem de to markeder;

7. minder om, at den ajourførte aftale ikke ændrer toldkontingenterne og den tidligere 
fastsatte præferenceordning, og at den kun giver de europæiske producenter større 
klarhed for så vidt angår aftalens geografiske anvendelsesområde;

8. beklager det forhold, at de bestemmelser, der er vedtaget i forordning (EU) nr. 308/2013 
(fusionsmarkedsordningen) med henblik på at overvinde de problemer, der er opstået i 
forbindelse med den korrekte anvendelse af indgangspriserne for frugt og grøntsager fra 
Marokko, bliver virkningsløse for de højere kategorier, de såkaldte "minigrøntsager", 
hvis markedspris er meget højere, men som ved indførslen ind i EU tildeles en 
standardproduktværdi, som det f.eks. er tilfældet med cherrytomater; opfordrer 
Kommissionen til at sætte en stopper for dette unormale forhold;

9. ønsker at gøre opmærksom på, at en del af produktionen af frugt og grøntsager, der 
eksporteres til Unionen i henhold til den pågældende aftale (især tomater og meloner), 
kommer fra Vestsahara, og påpeger, at der er ambitiøse projekter om en yderligere 
udvikling af produktion og eksport fra dette område;
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10. beklager den retlige usikkerhed, der følger af Domstolens dom af 21. december 2016; er 
bekymret over, at Kommissionen på trods af dommen ikke har været i stand til at 
fremlægge pålidelige og detaljerede data om import af produkter fra Vestsahara, der har 
fundet sted efter denne dato; vil gerne vide, hvor stort et tab, der er blevet påført EU's 
budget som følge af præferencer, som er blevet indrømmet i denne periode uden gyldigt 
retsgrundlag; udtrykker tvivl om Kommissionens evne til at foretage en korrekt 
vurdering af virkningen af den foreslåede nye aftale, da der ikke foreligger 
tilstrækkelige sammenlignelige oplysninger, og opfordrer derfor til en hurtig 
gennemførelse af den informationsudveksling, der er fastsat i brevvekslingen;

11. noterer sig imidlertid, at den nye aftale giver visse præciseringer, og håber, at den vil 
være i stand til at skabe en stabil og ubestridelig ramme for parterne i aftalen og for de 
berørte erhvervsdrivende på begge sider af Middelhavet;

12. udtrykker tvivl om, hvorvidt den skelnen, der foretages i den nye aftale, mellem 
produkter med oprindelse i Sahara og Marokko, er toldmæssig og kommerciel relevant, 
uden at der i øvrigt skeles til den indlysende politiske dimension; bemærker navnlig, at 
den nye aftale ikke indeholder bestemmelser om tildeling af de toldkontingenter, der er 
fastsat i den oprindelige aftale, og at spørgsmålet om produkternes eventuelle oprindelse 
i Vestsahara derfor vil forblive helt uden betydning for de præferencer, som Unionen 
har indrømmet;

13. bemærker, at det er af afgørende betydning at føre kontrol med følsomme 
landbrugsprodukter og sikre en streng overholdelse af kontingenterne, hvis aftalen skal 
kunne fungere på en afbalanceret måde; erindrer om, at der i artikel 7 i protokol nr. 1 til 
2012-aftalen foreligger en beskyttelsesklausul, der gør det muligt at træffe passende 
foranstaltninger, hvis import af øgede mængder af følsomme landbrugsprodukter i 
henhold til aftalen giver anledning til alvorlige forstyrrelser på markedet og/eller er til 
alvorlig skade for den pågældende erhvervsgren; håber, at import af 
præferenceomfattede følsomme landbrugsprodukter fra Marokko og Vestsahara til 
Unionen fortsat vil være underlagt en passende og bred overvågning fra Kommissionens 
side, og at Kommissionen fortsat er rede til straks at aktivere den nævnte 
beskyttelsesklausul, hvis det viser sig nødvendigt;

14. minder om, at Unionen og Marokko i henhold til den oprindelige aftale af 2012 har ført 
forhandlinger om en ambitiøs og omfattende aftale om beskyttelse af geografiske 
betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter, forarbejdede 
landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, som indeholder bestemmelser om, at Marokko 
skal beskytte hele listen over Unionens geografiske betegnelser; minder også om, at
proceduren for indgåelse af denne aftale, som blev indledt i 2015, blev suspenderet efter 
Domstolens dom af 21. december 2016; insisterer på, at denne procedure bør 
genoptages straks og afsluttes så hurtigt som muligt i forbindelse med indgåelsen af den 
aftale, som er genstand for denne udtalelse.

15. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at mødes med Europa-Parlamentets Udvalg 
om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og redegøre for den aktuelle situation med 
hensyn til handelen med landbrugsprodukter mellem EU og Marokko, herunder en 
vurdering af konsekvenserne for de europæiske producenter og navnlig for 
landbrugernes indkomster, og redegøre for de igangværende forhandlinger om en aftale 
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om geografiske betegnelser.
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