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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

2010/0248(NLE)

13. 7. 2011

MNENJE
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
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o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med 
Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzajemnih ukrepih liberalizacije v 
zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in 
ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1, 2 in 3 ter njihovih prilog ter 
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog sporazuma bo Maroku omogočil takojšnjo sprostitev 45 % (v vrednosti) uvoza iz 
Evropske unije, uvoz Unije iz Maroka pa bo sproščen na 55 %. Sporazum predvideva tudi 
dvig koncesij za sadje in zelenjavo, saj maroški proizvodi v tem sektorju predstavljajo 80 % 
uvoza v Evropsko unijo.

S sprejetjem takega sporazuma se lahko trg Skupnosti izpostavi tveganjem zaradi morebitnih 
negativnih gospodarskih posledic za območja, kjer se prideluje zelenjava. Glede na resno 
krizo trga s sadjem in zelenjavo, so lahko tudi majhne količine proizvodov iz tretjih držav 
dejavnik dodatne nestabilnosti.

Zlasti vzbuja skrb pomislek, da sistem Unije ni zmožen nadzorovati in prisiliti maroške 
trgovce k spoštovanju časovnih rokov in tarifnih kvot, za katere se pogosto ne zmenijo, kot so 
razkrila nekatere sektorske organizacije v letih 2009 in 2010.

Skratka, kaže se neravnovesje pri znižanju tarif, dogovorjenih med obema stranema.

Maroški proizvodi, uvoženi v Evropsko unijo, ne bi bili skladni z visokimi standardi 
Skupnosti na področju varstva okolja, delovnih pogojev, sindikalnega varstva, 
protidampinških predpisov in prehranske varnosti.

Zlasti zaradi varstva okolja je opaziti veliko razlikovanje med evropskimi in maroškimi 
proizvodi na sanitarnem in fitosanitarnem področju.

Predlog sporazuma ne predvideva rešitve problematike v zvezi z geografskimi označbami, ki 
je prestavljena na prihodnja pogajanja, ko bo sporazum že postal veljaven.

Tehten razmislek je potreben tudi v zvezi z vprašanjem ozemelj Zahodne Sahare, za katerega 
je bila pri pravni službi Evropskega parlamenta vložena zahteva za pravno mnenje. Ne glede 
na to, ali bodo ta ozemlja vključena v sporazum ali ne, pa ostaja vprašanje sistematičnega 
kršenja človekovih pravic. Če bi Evropska unija želela doseči učinkovito zaščito človekovih 
pravic, bi lahko za to uporabila gospodarsko-trgovinske dokaze ter bi podpis tovrstnih 
sporazumov pogojevala z dejanskim spoštovanjem človekovih pravic.

Sporazum postavlja v ospredje že resne težave na področju konkurenčnosti zaradi razlike v 
ceni delovne sile v Evropski uniji in Maroku, katerega kmetijska in prehrambena politika je 
usmerjena k razvoju in izvozu velikih količin.

Poleg tega se morajo proizvajalci v Skupnosti že soočati z znatnim povečanjem kvot zaradi 
sporazumov z drugimi sredozemskimi državami.

Evropski proizvajalci so oškodovani tudi zato, ker maroški proizvodi, na primer paradižnik, 
prihajajo na trg Skupnosti v drugačnem obdobju, kot se običajno z njimi trguje v Evropi, kar 
ima hude posledice za trg, zlasti na nestanovitnost cen.
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Poleg tega meni, da bi moralo biti Evropskemu parlamentu omogočeno, da v skladu z 
Lizbonsko pogodbo v večji meri prispeva k delu Komisije, njegov prispevek pa bi moral 
temeljiti na sinergiji, sodelovanju, soudeležbi pri reševanju težav ter izmenjavi dobre prakse 
med celotnim zakonodajnim postopkom.

Tako bi bilo mogoče sporazum ponovno uravnotežiti, vanj vključiti reformo režima vhodnih 
cen, zmanjšati razlike na sanitarnem in fitosanitarnem področju, prav tako pa bi bilo vanj 
treba vključiti potrebne socialne in protidampinške klavzule.

*******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino, kot 
odgovorni odbor, da Parlamentu predlaga, naj ne odobri predloga.
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