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OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku odnośnie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem 
Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w 
odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz 
ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1, 2 i 3 oraz 
załączników do nich, jak również zmian do Układu Eurośródziemnomorskiego 
ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej 
strony.
(15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Lorenzo Fontana
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Proponowane porozumienie pozwoli Maroku na natychmiastową liberalizację 45% (wartości) 
przywozu pochodzącego z UE, podczas gdy – ze strony wspólnotowej – liberalizacja 
przywozu z Maroka wyniesie 55%. Porozumienie przewiduje również zwiększenie koncesji w 
sektorze owocowo - warzywnym, w którym produkty marokańskie stanowią 80% importu 
Unii Europejskiej.

Zatwierdzenie tego rodzaju porozumienia stanowi zagrożenie dla rynku wspólnotowego, 
wynikające z potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych dla terytoriów 
specjalizujących się w uprawie warzyw. W obliczu poważnego kryzysu na rynku owoców i 
warzyw nawet małe ilości produktów pochodzących z krajów trzecich mogłyby stać się 
dodatkowym elementem niestabilności.

Szczególne zaniepokojenie wzbudza zdolność systemu wspólnotowego do monitorowania i 
egzekwowania harmonogramów i kontyngentów taryfowych, często ignorowanych przez 
operatorów marokańskich, jak wynika z otrzymanych w latach 2009 i 2010 informacji od 
różnych stowarzyszeń działających w tym sektorze.

Podsumowując, istnieje obiektywny brak równowagi w obniżkach taryf uzgodnionych przez 
obie strony.

Marokańskie produkty przywożone do Unii Europejskiej nie spełniają wysokich standardów 
wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska, warunków pracowniczych, związkowej 
ochrony praw, ustawodawstwa antydumpingowego i bezpieczeństwa żywności.

Szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska, zauważalne są istotne różnice między 
produktami europejskimi i produktami marokańskimi w zakresie norm sanitarnych i 
fitosanitarnych.

Proponowane porozumienie nie zawiera rozwiązania dotyczącego kwestii odnoszących się do 
oznaczeń geograficznych (OG), odroczonych do przyszłych negocjacji, które rozpoczną się 
po wejściu w życie porozumienia.

Kwestia związana z terytorium Sahary Zachodniej, w sprawie której zwrócono się do służb 
prawnych Parlamentu o wydanie opinii, wymaga wyważonej oceny. Pomijając fakt, że 
porozumienie może, ale nie musi, dotyczyć wspomnianych terytoriów, pozostaje jeszcze 
kwestia systematycznie łamanych praw człowieka: aby zapewnić ich rzeczywistą ochronę, 
Unia Europejska mogłaby rozważyć wykorzystanie argumentów natury handlowo-
gospodarczej, uzależniając podpisanie takich porozumień od skutecznego przestrzegania praw 
człowieka.

W tym przypadku podpisanie porozumienia pogłębia istniejące już poważne problemy w 
zakresie konkurencyjności, spowodowane różnicami w kosztach pracy w Unii Europejskiej i 
w Maroku, którego polityka rolna i żywnościowa sprzyja rozwojowi i wywozowi produktów
wytwarzanych na dużą skalę.
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Ponadto producenci UE już muszą stawić czoła znacznemu zwiększeniu kontyngentów 
wynikającemu z porozumień z innymi krajami basenu Morza Śródziemnego.

Europejscy producenci są poszkodowani ze względu na fakt, że produkty marokańskie, takie 
jak pomidory, są wprowadzane na rynek UE w innych okresach niż normalne okresy 
wprowadzania do obrotu na rynku europejskim, co powoduje poważne skutki dla rozwoju 
sytuacji na rynku, zwłaszcza w zakresie niestabilności cen.

Stwierdza się również, że Parlament Europejski, zgodnie z postanowieniami Traktatu z 
Lizbony, powinien mieć możliwość zwiększenia swojego zaangażowania u boku Komisji, 
opartego na synergii, współpracy, dzieleniu się problemami i wymianą najlepszych praktyk 
podczas trwania całej procedury ustawodawczej.

W takim przypadku porozumienie mogłoby zostać zrównoważone poprzez uzupełnienie go 
reformą systemu cen wejścia, wyrównaniem różnic w zakresie norm sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz odpowiednimi klauzulami społecznymi i antydumpingowymi.

*******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa Komisję Handlu Międzynarodowego, właściwą 
dla tej sprawy, by zaleciła Parlamentowi odmowę wyrażenia zgody.
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