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LYHYET PERUSTELUT

Sopimusluonnoksella vapautetaan välittömästi 45 prosenttia Euroopan unionin tuonnista (sen 
arvosta) Marokkoon ja 55 prosenttia Marokon tuonnista unioniin. Lisäksi sopimuksessa 
määrätään myönnytysten lisäämisestä hedelmien ja vihannesten alalla, jolla marokkolaiset 
tuotteet muodostavat 80 prosenttia tuonnista Euroopan unioniin.

Hyväksymällä tämän tyyppinen sopimus asetetaan unionin markkinat alttiiksi mahdollisille 
kielteisille taloudellisille seurauksille kasvisten viljelyyn erikoistuneilla seuduilla. Hedelmien 
ja vihannesten markkinoita koettelevan vakavan kriisin vuoksi pienetkin määrät kolmansista 
maista tuotavia tuotteita voivat lisätä markkinoiden epävakautta.

Erityistä huolta aiheuttaa se, pystyykö unionin järjestelmä valvomaan aikatauluja ja 
tariffikiintiöitä ja niiden noudattamista, sillä marokkolaiset toimijat jättävät ne usein 
huomiotta, kuten useat alan järjestöt ovat todenneet vuosina 2009 ja 2010.

Lyhyesti sanottuna vaikuttaa selvältä, että osapuolten sopimat tullialennukset eivät ole 
tasapuolisia.

Euroopan unioniin tuotavat marokkolaiset tuotteet eivät vastaa unionin korkeita vaatimuksia 
ympäristönsuojelun, työolosuhteiden, työntekijöiden suojelun, polkumyyntisääntelyn ja 
elintarviketurvallisuuden suhteen.

Eritoten ympäristönsuojelun alalla ero eurooppalaisten ja marokkolaisten tuotteiden välillä 
terveyden suojelun ja kasvinsuojelun tason suhteen on huomattava.

Sopimusluonnoksessa ei puututa maantieteellisiä merkintöjä koskeviin ongelmiin, vaan ne 
jätetään ratkaistaviksi tulevissa neuvotteluissa, jotka aloitetaan sopimuksen tultua voimaan.

Länsi-Saharan kysymys, josta parlamentin oikeudelliselta yksiköltä on pyydetty oikeudellista 
lausuntoa, edellyttää huolellista arviointia. Riippumatta siitä, jätetäänkö kyseinen alue 
mahdollisesti sopimuksen ulkopuolelle, kysymys järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista 
pysyy. Ihmisoikeuksien suojelun toteuttamiseksi Euroopan unioni voisi käyttää hyväkseen 
taloudellis-kaupallista argumentaatiota ja alistaa tällaisten sopimusten allekirjoittamisen 
ihmisoikeuksien tosiasialliselle kunnioittamiselle.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa sopimus korostaa jo ennestään vakavia kilpailukykyyn 
liittyviä ongelmia, jotka johtuvat työvoimakustannusten erosta Euroopan unionin ja Marokon 
välillä, jonka maatalous- ja elintarvikepolitiikka on suunnattu kehitykseen ja suurten määrien 
vientiin.

Lisäksi unionin tuottajat joutuvat jo sopeutumaan huomattaviin tuontikiintiöiden lisäyksiin, 
jotka johtuvat muiden Välimeren maiden kanssa tehdyistä sopimuksista.

Eurooppalaiset tuottajat kärsivät siitä, että marokkolaiset tuotteet, kuten tomaatit, tulevat 
unionin markkinoille ajankohtina, jotka eivät vastaa eurooppalaisten tuotteiden markkinoille 
saattamisajankohtaa, millä on vakavia seurauksia markkinatilanteelle ja ennen kaikkea 
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hintojen vaihtelulle.

Lisäksi Euroopan parlamentin olisi voitava Lissabonin sopimuksen mukaisesti antaa 
komissiolle huomattava panos synergian ja yhteistyön merkeissä ja osallistua ongelmien 
tarkasteluun ja parhaiden käytänteiden vaihtoon koko lainsäädäntömenettelyn ajan.

Jos näin olisi, sopimusta voitaisiin tasapainottaa ja sisällyttää siihen tulohintajärjestelmän 
uudistaminen, terveyden suojelun ja kasvinsuojeluun liittyvien erojen tasoittaminen sekä 
tarvittavat sosiaaliset ja polkumyyntilausekkeet.

*******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen 
kaupan valiokuntaa esittämään, että parlamentti ei hyväksy sopimuksen tekemistä.
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