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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση συμφωνίας θα επιτρέψει στο Μαρόκο την άμεση ελευθέρωση του 45% (σε αξία) 
των εισαγωγών που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ - από την κοινοτική 
πλευρά - οι εισαγωγές από το Μαρόκο θα ελευθερωθούν κατά 55%. Η συμφωνία προβλέπει 
επίσης αύξηση των παραχωρήσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τομέα στον οποίο τα 
μαροκινά προϊόντα αποτελούν το 80% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εγκρίνοντας μια τέτοια συμφωνία, η κοινοτική αγορά υπόκειται σε κινδύνους, οι οποίοι 
οφείλονται στις πιθανές αρνητικές οικονομικές συνέπειες στις περιοχές που καλλιεργούνται 
λαχανικά. Με βάση την σοβαρή κρίση στην αγορά που πλήττει τον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, ακόμα και μικρές ποσότητες προϊόντων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες μπορούν να αποτελέσουν ένα στοιχείο περαιτέρω αστάθειας.

Προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η ικανότητα του κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης και 
τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και των δασμολογικών ποσοστώσεων, που συχνά
παραβλέπεται από τους μαροκινούς φορείς, όπως έχουν υπογραμμίσει αρκετές εμπορικές 
ενώσεις το 2009 και το 2010.

Συνοψίζοντας, είναι προφανής η ανισορροπία που αφορά τις δασμολογικές μειώσεις που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα υψηλά κοινοτικά πρότυπα για την περιβαλλοντική προστασία, τις συνθήκες εργασίας, την 
συνδικαλιστική προστασία, την νομοθεσία αντιντάμπινγκ και την επισιτιστική ασφάλεια δεν 
εφαρμόζονται για τα μαροκινά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ενότητα.

Σχετικά με το θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας, ειδικότερα, υπάρχει πολύ μεγάλη 
διαφορά, σε υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό επίπεδο, μεταξύ των ευρωπαϊκών και των 
μαροκινών προϊόντων.

Η προτεινόμενη συμφωνία δεν προβλέπει την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με 
τις γεωγραφικές ενδείξεις, τα οποία αναβάλλονται για μελλοντικές διαπραγματεύσεις, οι 
οποίες θα αρχίσουν μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Για το θέμα των περιοχών της Δυτικής Σαχάρας, σχετικά με το οποίο έχει ζητηθεί νομική 
γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, απαιτείται να γίνει σταθμισμένη 
αξιολόγηση. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι περιοχές αυτές μπορεί να συμπεριληφθούν 
είτε όχι στην συμφωνία, παραμένει το πρόβλημα της συστηματικής παραβίασης των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων: για την επίτευξη ουσιαστικής προστασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα μπορούσε να εξετάσει την αξιοποίηση των οικονομικών και εμπορικών επιχειρημάτων, 
εξαρτώντας την υπογραφή τέτοιων συμφωνιών από τον ουσιαστικό σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Στην προκείμενη περίπτωση, με την συμφωνία επιτείνονται τα ήδη σοβαρά προβλήματα, που 
προκαλούνται στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας, λόγω του διαφορετικού κόστους 
εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο, του οποίου η πολιτική τροφίμων 
αποσκοπεί στις εξαγωγές μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων.
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Επιπλέον, οι κοινοτικοί παραγωγοί πρέπει ήδη να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές 
δασμολογικές αυξήσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες με τις λοιπές μεσογειακές χώρες.

Οι ευρωπαίοι παραγωγοί επιβαρύνονται από το γεγονός ότι τα μαροκινά προϊόντα, όπως για 
παράδειγμα οι ντομάτες, εισέρχονται στην κοινοτική αγορά σε διαφορετικές εποχές σε σχέση 
με τις συνήθεις περιόδους εμπορίας των ευρωπαϊκών προϊόντων, προκαλώντας σοβαρές 
επιπτώσεις στην εξέλιξη των αγορών και, κυρίως, στην αστάθεια των τιμών.

Εξάλλου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση, όπως προβλέπει η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, να παρέχει μεγαλύτερη βοήθεια στην Επιτροπή, στο επίπεδο της συνέργειας, 
της συνεργασίας, του επιμερισμού των προβλημάτων και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών 
καθ' όλη την διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Εάν συνέβαινε αυτό, η συμφωνία θα μπορούσε να εξισορροπηθεί, με την ενσωμάτωση της 
μεταρρύθμισης των τιμών εισόδου, τον περιορισμό των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και 
περιβαλλοντικών διαφορών και την προσθήκη των απαραίτητων κοινωνικών ρητρών και 
αντιντάμπινγκ.

*******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να μην χορηγήσει την 
έγκρισή του για την σύναψη της συμφωνίας.
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