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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложеното споразумение ще позволи на Мароко незабавна либерализация на 45 % 
(по стойност) от вноса от Европейския съюз, докато вносът от Мароко към Съюза ще 
бъде либерализиран с 55 %. Освен това споразумението предвижда увеличение на 
отстъпките в сектора на плодовете и зеленчуците, в който мароканските продукти 
представляват 80 % от вноса в Европейския съюз.

Одобряването на подобно споразумение излага общностния пазар на рискове, породени 
от евентуалните неблагоприятни икономически последици в районите, специализирани 
в отглеждането на зеленчуци. С оглед на тежката криза, която засегна пазарите в 
сектора на плодовете и зеленчуците, дори и скромни количества продукти от трети 
страни биха могли да представляват допълнителен елемент на нестабилност.

Особена загриженост поражда капацитетът на общностната система да упражнява 
контрол и да осигури спазването на графиците и тарифните квоти, които често биват 
пренебрегвани от мароканските оператори, както беше съобщено през 2009 и 2010 г. от 
редица сдружения в сектора.

Накратко, дисбалансът по отношение на тарифните намаления, договорени между 
двете страни, е очевиден.

Високите общностни стандарти в областта на опазването на околната среда, условията 
на труд, профсъюзната защита, антидъмпинговото законодателство и безопасността на 
храните не се прилагат в същата степен спрямо мароканските продукти, внасяни в 
Европейския съюз.

Що се отнася по-конкретно до опазването на околната среда, съществува значителна 
разлика по отношение на санитарните и фитосанитарни условия между европейските и  
мароканските продукти.

Предложеното споразумение не предвижда решението на проблемите, свързани с 
географските указания, като то се отлага за бъдещи преговори, които трябва да бъдат 
започнати след влизането в сила на споразумението.

Въпросът относно териториите на Западна Сахара, във връзка с който от правната 
служба на Парламента беше поискано правно становище, изисква извършването на 
задълбочена оценка. Независимо от факта, дали посочените територии ще могат да 
бъдат включени в споразумението или не, продължават да съществуват проблеми във 
връзка със системното нарушаване на правата на човека За да постигне действителната
им защита, Европейският съюз би могъл да разгледа възможността да използва 
аргументи с търговско-икономически характер, като обуслови подписването на 
споразумения от подобно естество с действителното спазване на правата на човека.

По-конкретно, споразумението задълбочава и без това тежките проблеми, засягащи  
конкурентоспособността, породени от разликата в разходите за труд между 
Европейския съюз и Мароко, чиято политика в областта на селското стопанство и 
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храните е насочена към развитието на производството и износа на големи количества 
продукти.

Освен това производителите от Общността вече са изправени пред значителните 
увеличения на квотите, произтичащи от споразумения с други средиземноморски 
страни.

Европейските производители са ощетени поради факта, че мароканските продукти, 
като например домати, достигат на общностния пазар в периоди, които не съвпадат с 
обичайните периоди на пускане на пазара на европейските продукти, което води до 
тежки последици за развитието на пазарите и най-вече до нестабилност на цените.

Освен това Европейският парламент би следвало да има възможност – както се 
предвижда в Договора от Лисабон – да предоставя на Комисията по-голям принос, 
основан на взаимодействие, сътрудничество, споделяне на проблемите и обмен на 
добри практики по време на целия законодателен процес.

В такъв случай би било възможно постигането на по-голямо равновесие в 
споразумението, като то бъде допълнено с реформа на системата на входните цени, със 
смекчаване на разликите по отношение на санитарните и фитосанитарните разпоредби, 
а също така с необходимите социални и антидъмпингови клаузи.

*******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
международна търговия да предложи на Парламента да откаже да даде своето 
одобрение.
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