
AD\873177SK.doc PE456.662v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2010/0248(NLE)

13.7.2011

STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi 
Európskou Úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných 
opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske 
výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 
2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredomorskej dohody o 
pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej 
strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
(15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lorenzo Fontana



PE456.662v02-00 2/5 AD\873177SK.doc

SK

PA_Leg_Consent



AD\873177SK.doc 3/5 PE456.662v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhovaná dohoda umožní Maroku okamžite liberalizovať 45 % (hodnoty) dovozu z EÚ, 
kým dovoz Spoločenstva z Maroka bude liberalizovaný o 55 %. Dohoda tiež stanovuje 
zvýšenie úľav v odvetví ovocia a zeleniny, v ktorom marocké produkty predstavujú 80 % 
dovozu do Európskej únie.

Schválením dohody tohto typu sa trh Spoločenstva vystavuje riziku v dôsledku možných 
negatívnych hospodárskych vplyvov na oblasti, ktoré sa špecializujú na pestovanie zeleniny. 
Vzhľadom na vážnu krízu na trhoch, ktorá postihla odvetvie ovocia a zeleniny, by aj malé 
množstvá produktov z tretích krajín mohli viesť k prehĺbeniu nestability.

Zvlášť znepokojujúca je schopnosť systému Spoločenstva kontrolovať a vymáhať 
dodržiavanie harmonogramov a colných kvót, ktoré marocké subjekty často ignorujú, ako 
uvádzajú rôzne obchodné združenia v období 2009 až 2010.

Stručne povedané, v znížení colných sadzieb, na ktorých obe strany sa dohodli, existuje 
objektívna nerovnováha.

Vysoké normy Spoločenstva týkajúce sa ochrany životného prostredia, pracovných 
podmienok, ochrany prostredníctvom odborových zväzov, antidumpingových právnych 
predpisov a bezpečnosti potravín by sa v prípade marockých produktov dovážaných do 
Európskej únie nedodržiavali.

Najmä z hľadiska ochrany životného prostredia možno pozorovať značné rozdiely medzi 
európskymi a marockými produktmi, pokiaľ ide o sanitárnu a fytosanitárnu oblasť.

V navrhovanej dohode nie je stanovené riešenie otázok týkajúcich sa zemepisných označení, 
ktoré bolo odložené na budúce rokovania. Tie sa majú začať po tom, ako dohoda vstúpi do 
platnosti.

Otázka území Západnej Sahary, ku ktorej bola právna služba Parlamentu požiadaná 
vypracovať stanovisko, si vyžaduje starostlivé posúdenie. Bez ohľadu na to, či tieto územia 
môžu byť zahrnuté do dohody alebo nie, problematickou zostáva otázka ľudských práv, ktoré 
sú systematicky porušované: s cieľom dosiahnuť úplnú ochranu by Európska únia mohla 
zvážiť možnosť využiť obchodno-ekonomické argumenty a podmieniť podpísanie takýchto 
dohôd účinným dodržiavaním ľudských práv.

Dohoda vyostruje už vážne problémy v oblasti konkurencieschopnosti spôsobené rozdielmi 
nákladov na pracovnú silu medzi Európskou úniou a Marokom, ktorého poľnohospodársko-
potravinárska politika je zameraná na rozvoj a vývoz veľkých objemov produkcie.

Výrobcovia Spoločenstva sa okrem toho musia vyrovnávať s podstatným zvýšením kvót 
vyplývajúcim z dohôd s inými krajinami Stredozemia.

Európski výrobcovia sú penalizovaní tým, že marocké produkty, ako sú napríklad paradajky, 
sa dostávajú na trh Spoločenstva v iných obdobiach, ako je obvyklé na európskom trhu, čo má 
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vážne dôsledky predovšetkým na fungovanie trhov a volatilitu cien.

Domnievame sa, že Parlament by mal mať možnosť – ako je stanovené v Lisabonskej zmluve 
– prispievať väčšou mierou k činnosti Komisie na základe súčinnosti, spolupráce, spoločným 
riešením problémov a výmenou osvedčených postupov v rámci celého legislatívneho procesu.

V takom prípade by bolo možné dohodu vyvážiť doplnením reformy režimu vstupných cien, 
vyrovnaním rozdielov v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti a v oblasti životného prostredia a 
začlenením sociálnych a antidumpingových doložiek.

*******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament neudelil svoj súhlas.
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