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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagal siūlomą susitarimą Marokas galės nedelsiant liberalizuoti 45 proc. (pagal vertę) savo 
importo iš ES, o ES galės liberalizuoti 55 proc. importo iš Maroko. Susitarime taip pat 
numatomos didesnės nuolaidos vaisiams ir daržovėms, t. y. sektoriui, kuriame Maroko kilmės 
produktai sudaro 80 proc. importo į ES.

Jei bus priimtas tokio pobūdžio susitarimas, Bendrijos rinka patirs riziką, kylančią dėl 
potencialaus ekonominio poveikio teritorijose, kurių specializacija – vaisių ir daržovių 
auginimas. Turint mintyje didelę rinkos krizę vaisių ir daržovių sektoriuje, net nedideli kiekiai 
iš trečiųjų šalių atvežtų produktų galėtų dar labiau padidinti nestabilumą.

Ypač neramina klausimas, ar taikant Bendrijos sistemą galima tinkamai kontroliuoti, kad 
laikomasi terminų ir nustatytų kvotų, kuriuos dažnai pažeidžia Maroko vaisių ir daržovių 
augintojai. 2009 ir 2010 m. įvairios sektorių organizacijos dėl to išsakė kritiką.

Kitaip tariant, akivaizdu, kad muitų tarifų sumažinimas, dėl kurio susitarė abi šalys, yra 
neproporcingas.

Aukšti Bendrijos aplinkos apsaugos, darbo sąlygų, profesinių sąjungų apsaugos, 
antidempingo taisyklių ir maisto saugos standartai neužtikrinami iš Maroko į ES 
importuojamuose produktuose.

Visų pirma, aplinkos apsaugos srityje europietiškiems produktams, lyginant su 
marokietiškais, taikomi labai nevienodi sanitarijos ir fitosanitarijos standartai.

Susitarimo projekte nenumatyta problemų, susijusių su geografinėmis nuorodomis (GN), 
sprendimo būdų. Šie klausimai bus sprendžiami būsimose derybose, kurios bus pradėtos po 
to, kai įsigalios šis susitarimas.

Vakarų Sacharos teritorijų klausimas, dėl kurio Parlamento teisės tarnyba buvo paprašyta 
pateikti nuomonę, turi būti sprendžiamas apdairiai. Nepaisant to, ar šios teritorijos bus 
įtrauktos į susitarimą, išlieka problema, kad jose nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės. 
Siekdama iš tikrųjų apsaugoti žmogaus teises, Europos Sąjunga galėtų apsvarstyti galimybę 
pasinaudoti ekonominiais ir prekybiniais argumentais ir iškelti sąlygą, kad tokio pobūdžio 
susitarimai būtų pasirašomi tik tuo atveju, jei bus visiškai gerbiamos žmogaus teisės.

Šiuo konkrečiu atveju matomos rimtos konkurencijos problemos, kurias sukelia Europos 
Sąjungos ir Maroko darbo jėgos sąnaudų skirtumai, nes Maroko maisto pramonės ir žemės 
ūkio politika orientuota į plėtrą ir didelio produktų kiekio eksportą.

Be to, Bendrijos gamintojai jau dabar susiduria su sunkumais, susijusiais su gerokai 
padidėjusiomis kvotomis, kurios buvo patvirtintos susitarimuose su kitomis Viduržemio jūros 
regiono šalimis.
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Europos gamintojai nukenčia dėl to, kad Maroke pagaminti produktai pvz., pomidorai, 
pasiekia Europos rinką skirtingu periodu nei įprastas ES prekybos laikotarpis. Tai turi didelės 
įtakos rinkos plėtrai ir ypač kainų svyravimui.

Be to, Europos Parlamentui turėtų būti sudarytos sąlygos teikti daugiau pagalbos Komisijai, 
kaip numatyta Lisabonos sutartyje. Ši pagalba turėtų būti orientuota į sąveiką, 
bendradarbiavimą, bendrą problemų sprendimą ir keitimąsi gerąja patirtimi visame teisėkūros 
procese.

Šiuo atveju susitarimas galėtų būti labiau subalansuotas, jei jis būtų susietas su įvežimo 
kainos režimo reforma, taip pat jei būtų sumažinti sanitarijos ir fitosanitarijos standartų 
skirtumai ir įtrauktos būtinos socialinės ir antidempingo nuostatos.

*******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą 
siūlyti Parlamentui nepritarti.
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