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AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc 
privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la 
produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea 
protocoalelor nr. 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și privind 
modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între 
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul 
Maroc, pe de altă parte
(15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Raportor pentru aviz: Lorenzo Fontana
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Acordul propus va permite Marocului să liberalizeze imediat 45% (ca valoare) din importurile 
provenind din Uniunea Europeană, în vreme ce importurile Uniunii Europene provenind din 
Maroc vor fi liberalizate în proporție de 55%. Acordul prevede, în plus, o sporire a 
concesiunilor din domeniul fructelor și legumelor, domeniu în care produsele marocane 
reprezintă 80% din importurile Uniunii Europene.

Dacă se aprobă un astfel de acord, piața comunitară poate fi expusă riscurilor provocate de 
potențialele efecte economice negative la nivelul zonelor specializate în cultura legumelor. În 
contextul crizei grave care afectează piața fructelor și a legumelor, chiar și o cantitate redusă 
de produse provenind din țări terțe ar putea reprezenta ulterior un element de instabilitate.

Îngrijorările privesc, în special, capacitatea sistemului comunitar de a controla și de a asigura 
respectarea calendarelor și contingentelor tarifare, pe care operatorii marocani le ignoră 
adeseori, astfel cum au indicat, în 2009 și 2010, mai multe organizații sectoriale.

Pe scurt, dezechilibrul între reducerile tarifare convenite de cele două părți este evident.

Normele comunitare ridicate în ceea ce privește protecția mediului, condițiile de muncă, 
protecția sindicală, legislația antidumping și securitatea alimentară nu au echivalent la nivelul 
produselor marocane importate în Uniunea Europeană.

În privința protecției mediului, în special, există o foarte mare diferență, la nivel sanitar și 
fitosanitar, între produsele europene și cele marocane.

Acordul propus nu prevede rezolvarea problemelor legate de indicațiile geografice, amânate 
pentru negocieri ulterioare, care urmează să aibă loc după intrarea în vigoare a acordului.

Problema teritoriilor din Sahara Occidentală, în privința căreia Serviciul juridic al 
Parlamentului European a fost invitat să prezinte un aviz juridic, impune o evaluare 
ponderată. Pe lângă întrebarea dacă aceste teritorii vor putea sau nu fi incluse în acord, se 
pune problema încălcării sistematice a drepturilor omului. Pentru a obține o protecție reală, 
Uniunea Europeană ar putea avea în vedere posibilitatea de a recurge la argumente economice 
și comerciale, condiționând semnarea acordurilor de acest tip de respectarea efectivă a 
drepturilor omului.

În acest caz precis, acordul accentuează problemele, deja grave, provocate, la nivelul 
concurenței, de diferențele existente între costul forței de muncă în Uniunea Europeană și în 
Maroc, a cărui politică agroalimentară este axată pe dezvoltarea și exportul unor cantități 
importante.

În plus, producătorii Uniunii Europene se confruntă deja cu creșteri importante ale 
contingentelor, care decurg din acordurile încheiate cu alte țări mediteraneene.

Producătorii europeni sunt penalizați de faptul că producțiile marocane, de exemplu, roșiile, 
intră pe piața comunitară în perioade care nu corespund cu perioadele de comercializare 
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normală a produselor europene, provocând efecte grave la nivelul funcționării piețelor și, mai 
ales, al volatilității prețurilor.

În plus, Parlamentul European ar trebui, astfel cum se prevede în Tratatul de la Lisabona, să 
fie în măsură să aducă o contribuție majoră la efortul Comisiei, sub forma sinergiei, a 
colaborării, a împărtășirii problemelor și a schimbului de bune practici pe toată durata 
procedurii legislative.

Într-o astfel de situație, acordul ar putea fi reechilibrat prin introducerea unei reforme a 
prețurilor de intrare, reducerea diferențelor la nivel sanitar și fitosanitar și includerea clauzelor 
sociale și antidumping necesare.

*******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, să propună Parlamentului să își refuze aprobarea.
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