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over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de 
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en 
het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het 
onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de 
protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de 
Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het 
Koninkrijk Marokko, anderzijds
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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige voorstel voor een overeenkomst zal Marokko in staat stellen tot een 
onmiddellijke liberalisering van 45% (naar waarde) van de importen uit de Europese Unie, 
terwijl van de kant van de EU 55% van de importen uit Marokko zal worden geliberaliseerd. 
De overeenkomst voorziet ook in concessies in de sector groenten en fruit, een sector waarin 
de Marokkaanse producten thans 80% van de in de Europese Unie ingevoerde hoeveelheid 
vormen.

Bij het goedkeuren van een overeenkomst van dit type stelt men de communautaire markt 
bloot aan bepaalde risico's vanwege de potentiële negatieve gevolgen voor regio's die zich 
gespecialiseerd hebben op de verbouw van groeten en fruit. In het licht van de zware crisis die 
de markt voor deze producten thans doormaakt zou ook een relatief geringe verhoging van de 
import uit derde landen een oorzaak kunnen vormen voor een nog grotere instabiliteit.

Bijzondere verontrusting is op zijn plaats aangaande het communautaire systeem om controle 
uit te oefenen op de tijdschema's en tariefcontingenten en deze te doen naleven, want de 
Marokkaanse handelaars tonen vaak een grote onachtzaamheid op dit gebied, een kwestie die 
door diverse organisaties in de sector in 2009 en 2010 aan de kaak werd gesteld.

Om de zaak in het kort samen te vatten, kunnen we zeggen dat er een duidelijke 
onevenwichtigheid bestaat tussen de door de beide partijen toegestane tariefverlagingen.

De hoge communautaire normen op het gebied van milieubescherming, arbeidsvoorwaarden, 
vakbondsbescherming, antidumpingwetgeving en voedselveiligheid zijn niet van toepassing 
op de Marokkaanse producten die in de Europese Unie worden ingevoerd.

Met name op het gebied van de natuurbescherming is er sprake van een ernstige benadeling 
van de Europese producenten vergeleken met de Marokkaanse, vooral op het niveau van de 
gezondheidsbescherming en de fytosanitaire normen.

Het voorstel voor een verordening voorziet niet in een oplossing van de problemen die 
inherent zijn aan aanduidingen van oorsprong, een onderwerp dat is doorverwezen naar 
toekomstige ontwikkelingen, die geopend zullen worden na de inwerkingtreding van de 
onderhavige overeenkomst.

De kwestie van het gebied van de Westelijke Sahara, waarover om een juridisch advies 
gevraagd is aan de Juridische Dienst van het Parlement, vereist een genuanceerde 
beoordeling. Afgezien van de vraag of deze gebieden al dan niet in het akkoord moeten 
worden opgenomen, is er niets veranderd aan de problematiek van de stelselmatige schending 
van de mensenrechten. Om tot een werkelijke bescherming te komen, zou de Europese Unie 
niet ervoor moeten terugschrikken economische en commerciële argumenten op tafel te 
leggen en de ondertekening van dit soort overeenkomsten afhankelijk te stellen van een 
daadwerkelijke naleving van de rechten van de mens.

In het onderhavige geval biedt de overeenkomst reeds een reeks problemen op het gebied van 
de concurrentie, ten gevolge van het grote verschil tussen de arbeidskosten in de Europese 
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Unie en die in Marokko, een land waarvan de landbouwpolitiek gericht is op de ontwikkeling 
van grootschalige productie voor de export.

Bovendien moeten de productenten in de Europese Unie reeds het hoofd bieden aan grote 
verhogingen van de contingenten, die voortvloeien uit de overeenkomsten met andere 
mediterrane landen.

De Europese producenten verkeren in een nadelige positie omdat de Marokkaanse producten, 
zoals bij voorbeeld tomaten, op de communautaire markt gebracht worden in een andere 
periode dan de oogsten van de meeste Europese producenten, hetgeen ernstige gevolgen heeft 
voor de marktsituatie, en in het bijzonder de volatiliteit van de prijzen.

Bovendien zijn wij van mening dat het Parlement in de positie zou moeten worden gesteld -
zoals ook bepaald is in het Verdrag van Lissabon - om een grotere bijdrage te leveren aan de 
werkzaamheden van de Commissie, een bijdrage die tot uitdrukking zou moeten komen in 
synergie, samenwerking, gezamenlijk zoeken naar oplossingen en uitwisseling van goede 
praktijken gedurende de gehele wetgevingsprocedure.

Ware dit het geval geweest, dan had de overeenkomst in een evenwichtiger vorm kunnen 
worden gegoten, en beter geïntegreerd kunnen worden in de hervorming van de door de 
landbouwers ontvangen prijzen, een vermindering van de verschillen in gezondheidseisen en 
fytosanitaire praktijken en de opneming van de vereiste clausules op sociaal gebied en ter 
voorkoming van prijsdumping.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel het Parlement voor te stellen om zijn goedkeuring te 
weigeren.
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