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VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a mezőgazdasági termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a 
halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs 
intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok 
tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról 
szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 
1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek, és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az 
Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
(15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

A vélemény előadója: Lorenzo Fontana
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RÖVID INDOKOLÁS

A javasolt megállapodás lehetővé teszi Marokkó számára, hogy azonnal liberalizálja az 
Európai Unióból érkező behozatal (értékének) 45%-át, míg a Marokkóból az Európai Unió 
területére érkező behozatal 55%-át liberalizálnák. A megállapodás többek között kilátásba 
helyezi az engedmények kiterjesztését a zöldség-gyümölcs ágazatra, amelyben a marokkói 
termékek az Európai Unióba érkező import 80%-át teszik ki.

Egy ilyen típusú megállapodás jóváhagyásával a közösségi piacot a lehetséges negatív 
gazdasági következményekből eredő kockázatoknak tehetjük ki a zöldségtermesztésre 
szakosodott térségekben. A zöldség-gyümölcs piacokat sújtó komoly gazdasági válság idején 
a harmadik országokból érkező termékek még kis mennyiségben is képesek utólag 
instabilitást okozni.

Aggodalomra ad okot többek között az, hogy a közösségi rendszer mennyire tudja ellenőrizni 
és betartatni az ütemterveket és a vámkontingenseket, melyeket a marokkói kereskedők 
gyakran figyelmen kívül hagynak, ahogy ezt számos ágazati szervezet kihangsúlyozta 2009-
ben és 2010-ben.

Összefoglalva, nyilvánvaló az aránytalanság a két fél által kötött vámcsökkentéseket illetően.

A Marokkóból az Európai Unióba importált termékek esetén nem érvényesül a szigorú 
közösségi előírásokkal egyenértékű szabályozás a környezetvédelmet, a 
munkakörülményeket, a szakszervezeti érdekvédelmet, a dömpingellenes jogalkotást és az 
élelmiszerbiztonságot illetően.

A környezetvédelem vonatkozásában különösen nagy különbség mutatkozik az uniós és a 
marokkói termékek között az egészségügy és a növény-egészségügy tekintetében.

A javasolt megállapodás nem helyezi kilátásba a földrajzi árujelzők kapcsán jelentkező 
problémák megoldását, azt a megállapodás hatályba lépését követő tárgyalásokra halasztották.

A Nyugat-Szahara területének kérdése – amelynek kapcsán az Európai Parlament Jogi 
Szolgálatát felkérték jogi véleményének megfogalmazására – megfontolt értékelést tesz
szükségessé. Eltekintve attól a kérdéstől, hogy ezek a területek a megállapodás hatálya alá 
tartozhatnak-e vagy sem, az emberi jogok rendszeres megsértésének problémája folyamatosan 
fennáll. Annak érdekében, hogy tényleges védelmet tudjon biztosítani, az Európai Unió 
gazdasági és kereskedelmi érvekhez folyamodhatna, függővé téve az ilyen típusú 
megállapodások aláírását az emberi jogok tényleges tiszteletben tartásától.

Ebben a konkrét esetben a megállapodás kiemeli azokat a már jelenleg is komoly 
versenyképességi problémákat, amelyeket az uniós és a marokkói munkaerőköltségek közötti 
különbségek okoznak. Marokkó mezőgazdasági és élelmiszerpolitikája ugyanis a 
fejlesztésekre és jelentős mennyiségű exportra összpontosít.

Ráadásul a közösségi termelőknek a többi mediterrán országgal kötött megállapodásokból 
következő komoly kontingensnövekedéssel kell már így is szembenéznie.
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Az európai termelőkre káros hatással van az, hogy a marokkói termékek, mint például a 
paradicsom, nem olyan időszakban érkeznek a közösségi piacra, mint ahogy az európai 
termékek szokásos kereskedelmi forgalomba hozatala történik, ami komoly 
következményekkel jár a piacok működésére, és mindenekelőtt az árak ingadozására.

Másfelől, ahogyan azt a Lisszaboni Szerződés is kilátásba helyezi, az Európai Parlamentet 
olyan képességekkel kellene felruházni, hogy szinergiák kialakításán, együttműködésen, a 
problémák megosztásán és a bevált gyakorlatok cseréjén keresztül a teljes jogalkotási eljárás 
során jelentősen hozzá tudjon járulni a Bizottság munkájához.

Amennyiben ez volna a helyzet, a megállapodás egyensúlyát helyre lehetne állítani, ha 
belefoglalnánk a belépési árak reformját, csökkentenénk a növény-egészségügy szintjén 
fennálló különbségeket és a megállapodásba illesztenénk a szükséges szociális és 
dömpingellenes klauzulákat.

*******

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek a javaslat elutasítását.
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