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YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling 
mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga 
liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade 
jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 
2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om 
upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras 
medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom det föreslagna avtalet blir det möjligt för Marocko att omedelbart liberalisera 
45 procent (sett till värdet) av sin import från EU. Samtidigt blir det möjligt för gemenskapen 
att liberalisera 55 procent av sin import från Marocko. Avtalet innehåller även bestämmelser 
om ökade medgivanden inom frukt- och grönsakssektorn, där de marockanska produkterna 
står för 80 procent av importen till EU.

Om ett avtal av detta slag godkänns hotas gemenskapsmarknaden, eftersom det kan uppstå 
negativa ekonomiska följder för de territorier som är specialiserade på grönsaksodling. Med 
tanke på den allvarliga marknadskrisen inom frukt- och grönsakssektorn kan även mindre 
produktkvantiteter från tredjeländer orsaka ytterligare instabilitet.

Särskilt oroväckande är gemenskapssystemets förmåga att övervaka och upprätthålla 
tidsplanerna och tullkvoterna, som ofta ignoreras av de marockanska näringsidkarna, vilket 
framgår av flera branschorganisationers rapporter under 2009 och 2010.

Det verkar kort sagt finnas en uppenbar brist på balans mellan de tullminskningar som 
överenskommits mellan de båda parterna.

De marockanska produkter som importeras till EU har förmodligen inte behövt leva upp till 
lika höga standarder som de som gemenskapen tillämpar när det gäller miljöskydd, 
arbetsvillkor, fackligt skydd, antidumpningsregler och livsmedelssäkerhet. 

Framför allt på miljöskyddsområdet är de europeiska produkterna starkt diskriminerade 
i förhållande till de marockanska när det gäller hälso- och växtskyddsbestämmelserna.

Avtalsförslaget innehåller inte någon lösning på problemen i samband med geografiska 
beteckningar. Dessa problem ska tas upp under kommande förhandlingar, som ska inledas 
efter det att avtalet trätt i kraft. 

Frågan om territorierna i Västsahara – en fråga som parlamentets rättstjänst har ombetts att 
yttra sig över – måste bedömas på ett genomtänkt sätt. Oavsett om dessa territorier tas med 
i avtalet eller inte kvarstår problemet med de systematiska kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna. För att få till stånd ett heltäckande skydd för dessa rättigheter skulle EU kunna 
överväga att ta till ekonomiska och handelsmässiga argument och slå fast att de berörda 
avtalen bara kan undertecknas om de mänskliga rättigheterna verkligen respekteras.

I detta specifika fall belyser avtalet de redan allvarliga konkurrensproblem som orsakats av 
skillnaderna i arbetskraftskostnader mellan EU och Marocko, vars jordbruks- och 
livsmedelspolitik är inriktad på utveckling och export av stora produktkvantiteter.

Gemenskapsproducenterna måste dessutom redan tackla de kraftigt ökade kvoter som är 
en följd av avtal med andra Medelhavsländer.

De europeiska producenterna missgynnas av att marockanska produkter, till exempel tomater, 
ges tillträde till gemenskapsmarknaden under andra perioder än de då motsvarande europeiska 
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produkter normalt saluförs. Detta får allvarliga följder för marknadsutvecklingen och framför 
allt för prisvolatiliteten.

Det bör även vara möjligt för parlamentet att i enlighet med Lissabonfördraget ge 
kommissionen ökat stöd. Detta stöd bör vara inriktat på synergi, samarbete, gemensam 
problemhantering och utbyte av god praxis under hela lagstiftningsförfarandet.

I detta fall skulle avtalet kunna bli mer balanserat genom att man integrerar det i reformen av 
ingångspriserna, utjämnar skillnaderna på hälso- och växtskyddsområdet och miljöområdet 
och införlivar nödvändiga sociala klausuler och antidumpningsklausuler.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet fattar beslut om att inte godkänna 
ingåendet av avtalet.
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