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KORT BEGRUNDELSE

Den foreslåede aftale vil gøre det muligt for Marokko med øjeblikkelig virkning at liberalisere 
45 % (i værdi) af importen fra Den Europæiske Union, mens Unionen på sin side vil kunne 
liberalisere 55 % af sin import fra Marokko. Aftalen indeholder desuden bestemmelse om en 
forhøjelse af antallet af indrømmelser i frugt- og grøntsektoren, hvor marokkanske produkter 
tegner sig for 80 % af Den europæiske Unions import.

Ved at støtte en aftale af denne art udsætter man EU-markedet for risici som følge af de 
potentielle negative følgevirkninger for geografiske områder, der har specialiseret sig i 
dyrkning af grønsager. I betragtning af den alvorlige markedskrise, som frugt- og 
grøntsektoren befinder sig i, vil selv beskedne mængder produkter fra tredjelande kunne være 
med til gøre forholdene endnu mere ustabile.

Et forhold, der giver anledning til særlig bekymring, er, at mens EU-systemet er i stand til at 
føre tilsyn med og sørge for overholdelse af tidsplaner og toldkontingenter, ignoreres disse 
ofte fra marokkansk side, således som diverse brancheorganisationer gjorde opmærksom på 
mellem 2009 og 2010.

Der synes kort sagt at være tale om en objektiv skævhed for så vidt angår de toldnedsættelser, 
som de to parter er blevet enige om. 

De høje EU-standarder med hensyn til miljøbeskyttelse, arbejdsvilkår, fagforeningsmæssig 
beskyttelse, antidumpingbestemmelser og fødevaresikkerhed skulle ikke i tilsvarende grad 
kendetegne marokkanske produkter importeret i EU.

Særlig hvad angår miljøbeskyttelse kan der med hensyn til sundhed og plantesundhed 
konstateres en meget stor forskel mellem europæiske og marokkanske produkter. 

Den foreslåede aftale indeholder ikke nogen løsning på problematikken omkring spørgsmålet 
om geografiske betegnelser (GB), som er blevet udsat til fremtidige forhandlinger, der skal 
indledes efter aftalens ikrafttrædelse.

Spørgsmålet om territorierne i Vestsahara, som Parlamentets Juridiske Tjeneste er blevet 
anmodet om at afgive udtalelse om, må underkastes en omhyggelig vurdering. Bortset fra, om 
disse territorier kan omfattes af aftalen eller ej, står spørgsmålet om de systematisk krænkede 
menneskerettigheder stadig uløst tilbage.  For at nå frem til en fuldstændig beskyttelse af 
menneskerettighederne kunne Den Europæiske Union overveje at gøre brug af økonomiske og 
handelsmæssige argumenter og gøre undertegnelsen af aftaler af den foreliggende art betinget 
af reel overholdelse af menneskerettighederne.

Mere specifikt forværrer aftalen det allerede alvorlige problem med hensyn til 
konkurrencedygtighed, som skyldes forskellen i udgifterne til arbejdskraft mellem Den 
Europæiske Union og Marokko, idet sidstnævntes landbrugspolitik tager sigte på udvikling og 
eksport af varer, der produceres i store mængder.

Desuden kæmper EU-producenterne allerede med de store kontingentforhøjelser, som 
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aftalerne med andre Middelhavslande har udløst. 

Det rammer EU-producenterne hårdt, at marokkanske produkter som f.eks. tomater kommer 
ind på EU-markedet i perioder, hvor der normalt ikke markedsføres europæiske produkter, 
hvilket har alvorlige følger for markedsudviklingen og navnlig for prisvolatiliteten. 

I øvrigt mener udvalget, at Parlamentet - som fastsat i Lissabontraktaten - bør gives mulighed 
for i højere grad at bistå Kommissionen gennem samvirke, samarbejde, problemdeling og 
udveksling af god praksis i hele lovgivningsprocessen. 

I det her foreliggende tilfælde kunne skævhederne i aftalen rettes op ved at supplere den med 
en ændring af ordningen for indgangspriser, udjævning af de sundheds-, plantesundheds- og 
miljømæssige forskelle og indføjelse af de behørige sociale bestemmelser og 
antidumpingbestemmelser.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet 
at nægte at give sin godkendelse.
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