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LÜHISELGITUS

Kavandatav leping võimaldaks liberaliseerida kohe 45% (väärtus) Euroopa Liidu impordist 
Marokosse ja 55% Maroko impordist Euroopa Liitu. Lepinguga nähakse ette ka soodustuste 
suurendamine puu- ja köögiviljasektoris, kus Maroko tooted moodustavad 80% impordist 
Euroopa Liitu.

Sellise lepingu jõustamisega muutub liidu turg vastuvõtlikuks ohtudele, mille võivad 
põhjustada negatiivsed majanduslikud muutused köögiviljakasvatusega tegelevates 
piirkondades. Arvestades tõsist kriisi puu- ja köögiviljaturul, võivad ka väiksemad kogused 
kolmandatest riikidest pärit tooteid ebastabiilsust suurendada.

Erilist muret valmistab liidu süsteemi võime teostada järelevalvet ajakava ja tariifikvootide 
üle ning need jõustada, kuna Maroko tootjad eiravad neid sageli, nagu on teatanud kõnelauses 
valdkonnas tegutsevad ettevõtjad 2009. ja 2010. aastal.

Kokkuvõttes on ilmne, et kahe osapoole vahel kokku lepitud tariifimäärade vähendamine ei 
ole tasakaalus.

Marokost Euroopa Liitu imporditud tooted ei ole kooskõlas liidu kõrgete standarditega 
keskkonnakaitse, töötingimuste, ametiühingute kaitse, dumpinguvastaste määruste ja 
toiduohutuse valdkonnas.

Eelkõige keskkonnakaitse valdkonnas on Euroopa ja Maroko toodete sanitaar- ja 
fütosanitaarnõuete erinevus märkimisväärselt suur.

Kavandatavas lepingus ei pakuta lahendust geograafilise tähisega seotud probleemidele, mille 
üle alustatakse läbirääkimisi pärast lepingu jõustumist.

Lääne-Sahara piirkonna küsimus, mille kohta on küsitud Euroopa Parlamendi õigusteenistuse 
arvamust, vajab põhjalikku hindamist. Sõltumata sellest, kas kõnealused territooriumid saab 
lepingusse lisada või mitte, püsib endiselt probleem seoses pideva inimõiguste rikkumisega. 
Inimõiguste täielikuks kaitsmiseks võiks Euroopa Liit kasutada majanduslikke ja 
kaubanduslikke argumente ning seada selliste lepingute allkirjastamise eeltingimuseks 
täieliku kinnipidamise inimõigustest.

Antud juhul suurendataks lepinguga juba olemasolevaid tõsiseid konkurentsiprobleeme, mis 
on tingitud tööjõukulude erinevusest Euroopa Liidus ja Marokos, kus toidu- ja 
põllumajandussektor on orienteeritud arengule ja suurte tootekoguste eksportimisele.

Lisaks peavad liidu tootjad tulema toime suure kvootide kasvuga, mis tuleneb lepingutest 
teiste Vahemere piirkonna riikidega.

Euroopa tootjad juba kannatavad asjaolu pärast, et Maroko tooted, näiteks tomatid, jõuavad 
liidu turule tavalisest Euroopa toodete turustamise ajast erineval ajal, see avaldab negatiivset 
mõju turu arengule ja suurendab eelkõige hindade volatiilsust.
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Lisaks peaks Euroopa Parlament vastavalt Lissaboni lepingule pakkuma komisjonile 
suuremat tuge sünergia ja koostöö kujul ning osalema probleemide lahendamises ja vahetama 
häid tavasid kogu õigusloomeprotsessi jooksul.

Sellisel juhul saaks muuta lepingu tasakaalustatumaks, kaasata see piirhinna režiimi reformi, 
ühtlustada sanitaar- ja fütosanitaarnõudeid ning keskkonnalaseid erinevusi ning lisada 
sotsiaalsed ja dumpinguvastased klauslid.

*******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek keelduda nõusoleku andmisest.
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