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Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady na uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi 
Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních 
opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby
a produkty rybolovu, o nahrazení protokolů 1, 2 a 3 a jejich příloh a o změnách 
Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými 
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým 
královstvím na straně druhé.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovaná dohoda umožní Maroku okamžitou liberalizaci 45 % (hodnoty) dovozu
z Evropské unie, zatímco ze strany Společenství dojde k liberalizaci dovozu z Maroka o 55 %.
Dohoda mimoto stanoví zvýšení úlev v odvětví ovoce a zeleniny, což je sektor, v němž
marocké produkty představují 80 % dovozu do Evropské unie.

Schválením dohody tohoto typu se trh Společenství vystavuje rizikům, která mohou být 
zapříčiněna případnými negativními ekonomickými dopady na oblasti, jež se specializují na
pěstování zeleniny. Vzhledem k vážné krizi na trhu, která zasáhla odvětví ovoce a zeleniny, 
by i malá množství produktů ze třetích zemí mohla představovat prvek prohlubující 
nestabilitu.

Znepokojení vyvolává zejména schopnost systému Společenství sledovat a prosazovat 
dodržování termínů a kvót, které marocké subjekty často ignorují, jak o tom svědčí hlášení 
různých sdružení, jež působí v této oblasti, z období 2009 až 2010.

Stručně řečeno, ve snižování celních sazeb, jež bylo mezi oběma stranami dohodnuto, existuje 
objektivní nerovnováha.

Vysoké standardy EU týkající se ochrany životního prostředí, pracovních podmínek
zaměstnanců, ochrany prostřednictvím odborových svazů, antidumpingových předpisů
a bezpečnosti potravin by u marockých produktů dovážených do Evropské unie nebyly na 
stejné úrovni.

Zejména z hlediska ochrany životního prostředí je patrný značný rozdíl evropských produktů, 
pokud jde o zdraví a ochranu rostlin, v porovnání s produkty marockými.

Navrhovaná dohoda neřeší otázky týkající se zeměpisných označení (ZO), neboť tato 
problematika byla odložena na další jednání, která mají být zahájena po vstupu dohody
v platnost.

Otázka území Západní Sahary, v souvislosti s níž byla právní služba Parlamentu požádána
o právní stanovisko, vyžaduje promyšlené zhodnocení. Bez ohledu na to, zda bude tento bod 
zahrnut do dohody, stále přetrvává otázka lidských práv, jež jsou systematicky porušována.
S cílem dosáhnout úplné ochrany by Evropská unie mohla zvážit možnost použít obchodně-
ekonomické argumenty a podmínit podpis dohod této povahy účinným dodržováním lidských 
práv.

Konkrétně dohoda akcentuje stávající závažné problémy v oblasti konkurenceschopnosti
způsobené rozdíly v nákladech na pracovní sílu mezi Evropskou unií a Marokem, jehož
zemědělská a potravinářská politika je zaměřena na rozvoj a na vývoz velkých objemů 
produkce.

Kromě toho se musejí producenti ve Společenství již potýkat s podstatným zvýšením kvót 
vyplývajícím z dohod s jinými zeměmi Středomoří.
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Evropští výrobci jsou penalizováni tím, že marocké produkty, např. rajčata, vstupují na trh
Společenství v jiných obdobích, než je na evropském trhu obvyklé, což má závažné dopady
především na fungování trhů a volatilitu cen.

Jsme také toho názoru, že Parlament by měl mít možnost – jak to předpokládá Lisabonská 
smlouva – přispět větší mírou k činnosti Komise, a to využitím synergie, spolupráce, sdílení
témat a výměny osvědčených postupů v rámci celého legislativního procesu.

V takovém případě by mohla být dohoda formulována vyváženěji, mohla by do ní být 
zahrnuta reforma režimu vstupních cen, narovnání rozdílů v oblasti fytosanitárních předpisů
a ochrany životního prostředí, a mohly by do ní být začleněny také příslušné sociální
a antidumpingové doložky.

*******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu, aby Parlament odmítl vyslovit svůj souhlas.
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