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dirigido à Comissão do Comércio Internacional

sobre o projecto de Decisão do Conselho relativa à celebração de um acordo 
sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e o Reino de Marrocos 
respeitante às medidas de liberalização recíprocas em matéria de produtos 
agrícolas, de produtos agrícolas transformados, de peixe e de produtos da 
pesca, à substituição dos protocolos n.ºs 1, 2 e 3 e seus anexos e às alterações 
do Acordo Euro-Mediterrânico que cria uma associação entre as Comunidades 
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Reino de Marrocos, 
por outro.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de acordo permitirá a Marrocos liberalizar imediatamente 45% (em valor) das 
importações provenientes da União Europeia, enquanto - da parte comunitária - as 
importações de Marrocos serão liberalizadas em 55%. O acordo prevê ainda um aumento das 
concessões no domínio das frutas e produtos hortícolas, sector em que os produtos 
marroquinos constituem 80% das importações na União Europeia.

Avalizar um acordo deste tipo significa expor o mercado comunitário a riscos causados pelos 
potenciais efeitos económicos negativos nos territórios especializados na cultura de produtos 
hortícolas. No contexto da grave crise de mercado que afecta o sector das frutas e dos 
produtos hortícolas, mesmo os modestos volumes de produtos provenientes dos países 
terceiros poderão constituir um ulterior elemento de instabilidade.

Suscita especial preocupação a capacidade do sistema comunitário para controlar e fazer 
respeitar os calendários e os contingentes pautais, frequentemente ignorados pelos operadores 
marroquinos, como denunciaram diversas associações sectoriais entre 2009 e 2010.

Em síntese, é um dado objectivo o desequilíbrio em matéria de reduções pautais acordadas 
entre as duas partes.

Os elevados padrões comunitários no domínio da protecção do ambiente, das condições dos 
trabalhadores, da protecção sindical, da legislação anti-dumping e da segurança alimentar não 
teriam correspondência nos produtos marroquinos importados pela União Europeia.

No respeitante à protecção ambiental, em particular, reconhecem-se grandes disparidades a 
nível sanitário e fitossanitário entre os produtos europeus e os produtos marroquinos.

A proposta de acordo não prevê a resolução dos problemas inerentes às indicações 
geográficas (IG), remetidos para futuras negociações, a iniciar após a entrada em vigor do 
acordo.

A questão dos territórios do Sara Ocidental, relativamente à qual foi solicitado um parecer 
jurídico aos serviços jurídicos do Parlamento, exige que se proceda a uma avaliação 
ponderada. Para além do facto de saber se esses territórios podem ou não ser incluídos no 
acordo, coloca-se a questão da violação sistemática dos direitos humanos: para conseguir uma 
protecção autêntica, a União Europeia poderia prever recorrer a uma argumentação de 
carácter económico e comercial, subordinando a assinatura de acordos deste tipo ao respeito 
efectivo dos Direitos do Homem.

No caso vertente, o acordo acentua os já graves problemas de competitividade causados pelas 
diferenças do custo da mão-de-obra entre a União Europeia e Marrocos, cuja política agro-
alimentar está orientada para o desenvolvimento e a exportação de grandes volumes de 
produtos.

Acresce que os produtores comunitários têm já de fazer face aos importantes aumentos dos 
contingentes decorrentes dos acordos com os outros países mediterrânicos.
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Os produtores europeus são penalizados pelo facto de as produções marroquinas, por 
exemplo, o tomate, acederem ao mercado comunitário em períodos que não os da normal 
comercialização europeia, o que tem graves repercussões no andamento dos mercados e, em 
primeiro lugar, na volatilidade dos preços.

Além disso, como previsto no Tratado de Lisboa, o Parlamento deveria poder dar à Comissão 
um importante contributo, marcado pela sinergia, pela colaboração, pela partilha dos 
problemas e pelo intercâmbio de boas práticas, durante todo o processo legislativo.

Nesse caso, o acordo poderia ser reequilibrado, nele incluindo a reforma do regime dos preços 
de entrada, a redução das diferenças no domínio sanitário e fitossanitário, bem como 
ambiental, e mediante a inclusão das necessárias cláusulas sociais e anti-dumping.

*******

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a propor ao Parlamento que não dê a sua 
aprovação.
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