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KRATKA OBRAZLOŽITEV

EU in Maroko sta leta 2000 sklenila Evro-mediteranski pridružitveni sporazum. Leta 2012 pa 
so bili v ta pridružitveni sporazum v obliki izmenjave pisem vključeni ukrepi liberalizacije s 
področja kmetijskih proizvodov, predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in ribiških 
proizvodov.

Po tožbi Fronte Polisario za razglasitev ničnosti tega sporazuma, saj naj bi kršil mednarodno 
pravo, v delu, ki se nanaša na Zahodno Saharo, je Sodišče EU (v pritožbi) dne 21. decembra 
2016 izdalo sodbo, v kateri je ugotovilo, da je treba sporazum razlagati tako, kot da se ne 
uporablja za Zahodno Saharo. Sodišče EU ne izključuje možnosti, da je Zahodna Sahara 
vključena v sporazum, ampak, ob sklicevanju na načelo splošnega mednarodnega prava o 
relativnem učinku pogodb, postavlja vprašanje koristi tega sporazuma za prebivalce Zahodne 
Sahare in navaja, da bi širjenje področja uporabe zahtevalo izrecno soglasje teh prebivalcev.

Po tej sodbi so bila pogajanja med Komisijo in Marokom na podlagi pooblastila, ki ga je Svet 
sprejel konec maja 2017, predvsem namenjena prilagoditvi pridružitvenega sporazuma in 
ponovni vzpostavitvi pravne podlage za preferencialno trgovino med EU na eni strani ter 
Marokom in Zahodno Saharo na drugi strani, pri čemer bi bila trgovina čim manj motena. 
Sporazum v obliki izmenjave pisem, katerega sklenitev je bila predlagana Svetu in za 
katerega se Parlament poziva, da poda soglasje, predlaga spremembe protokolov št. 1 in št. 4 
k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Marokom in predvideva, da se bodo enaki 
trgovinski preferenciali, ki jih je EU dodelila (maroškim) proizvodom, ki jih zajema 
Pridružitveni sporazum, uporabljali tudi za proizvode s poreklom iz Zahodne Sahare. 
Sporazum določa tudi nekatere načine za ocenjevanje prednosti preferencialov za prebivalce 
Zahodne Sahare in organizacijo posvetovanja z njimi.

Pripravljavec mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja seveda ne želi sodelovati na 
področju politične presoje tega sporazuma (ki je v pristojnosti drugih odborov). Meni, da bi 
moral Parlament odobriti sporazum, saj bi s tem zagotovili stabilen in nesporen okvir za 
trgovinske izmenjave s pomembnim partnerjem EU. Vendar pa želi v ločenem mnenju o 
nezakonodajni resoluciji, ki jo pripravlja Odbor za mednarodno trgovino, ponovno opozoriti 
na veliko občutljivost določenega uvoza sadja in zelenjave (paradižniki, kumare, melone itd.) 
iz Maroka in Zahodne Sahare za evropski sektor hortikulture. Prav tako ima nekatere pridržke 
in vprašanja o načinu, na katerega je na carinskem področju potekal uvoz proizvodov iz 
Zahodne Sahare po sodbi Sodišča z dne 21. decembra 2016. Komisija bi morala še naprej 
pozorno spremljati motnje na trgih, ki bi jih utegnil povzročiti uvoz sadja in zelenjave iz 
Maroka in Zahodne Sahare v EU, in ne oklevati z aktiviranjem zaščitne klavzule, ki jo 
predvideva sporazum. Zaželeno je, da se postopek za sklenitev sporazuma med EU in 
Marokom o zaščiti geografskih označb in označb porekla konča čim prej.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, naj priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki 
izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in 
št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani.
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