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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. emlékeztet az európai kertészeti ágazat nagyfokú érzékenységére bizonyos marokkói 
gyümölcsök és zöldségek Unióba történő, a mezőgazdasági termékekre, a feldolgozott 
mezőgazdasági termékekre, a halra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös 
liberalizációs intézkedésekről szóló 2012. március 8-i megállapodásban foglalt 
kedvezményeket élvező kivitele tekintetében;

2. emlékeztet továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2011. július 13-án 
elfogadott véleményére, amely e megállapodás Parlament általi jóváhagyási eljárásának 
keretében a jóváhagyás elutasítását ajánlotta;

3. megállapítja, hogy a 2011-ben megszavazott véleményben kifejtett fenntartások 
többsége az európai kertészeti ágazat tekintetében – az ágazat általánosan nehéz és 
változékony jelenlegi helyzete folytán, amelynek többek között egyik oka a még mindig 
hatályban lévő orosz embargó, valamint az, hogy az európai mezőgazdaságot továbbra 
is az alku eszközeként használják a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során –
továbbra is megállja a helyét;

4. hangsúlyozza, hogy az EU belső piacához való hozzáférésnek valamennyi harmadik 
ország esetében függenie kell az uniós egészségügyi, növényegészségügyi, nyomon 
követhetőségi és környezetvédelmi előírások és szabványok teljesítésétől;

5. hangsúlyozza, hogy az európai termelők a marokkói termelőkhöz képest továbbra is 
súlyos versenyképességi és piactorzítási kockázatokkal problémákkal szembesülnek, 
amelyek az általános termelési költségekben, a munkaerő költségeiben, a 
munkafeltételekben, az élelmiszerbiztonságban, a növényegészségügyben és a 
környezetvédelmi normákban mutatkozó jelentős különbségekből adódnak;

6. kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a Marokkó és az Európai Unió közötti 
intézkedések és ellenőrzések egyenértékűségét az élelmiszerbiztonsági, növény-
egészségügyi, nyomon követhetőségi és környezetvédelmi szabványok, valamint az 
eredetmegjelölésre vonatkozó szabályok területén, a két piac közötti tisztességes 
verseny biztosítása érdekében;

7. emlékeztet rá, hogy a megállapodás frissített szövege nem változtatja meg a 
vámkontingenseket és a korábban megállapított preferenciális behozatali rendszert, 
hanem csak az európai termelők számára egyértelműsíti a megállapodás földrajzi 
hatályát;

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 1308/2013/EU rendeletben (egységes közös 
piacszervezés) elfogadott rendelkezések a Marokkóból származó gyümölcs- és 
zöldségfélék behozatali árainak helyes alkalmazásában felmerült problémák leküzdése 
érdekében a magasabb kategóriákra – az úgynevezett „bébi” fajtákra – nézve 
hatástalanok, amelyeknek sokkal magasabb a piaci ára, de amelyeket az EU-ba való 
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belépéskor – például a „cseresznye” paradicsom esetében – egy standard termék 
értékének megfelelően kezelnek; felszólítja a Bizottságot, hogy vessen véget ennek az 
anomáliának;

9. fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a szóban forgó megállapodás alapján az Unióba 
kedvezményesen exportált gyümölcsök és zöldségek egy része (nevezetesen a 
paradicsom és a dinnye) a nyugat-szaharai területről származik, valamint hogy 
ambiciózus projektek formájában kívánják tovább bővíteni ezek termelését és kivitelét;

10. sajnálja, hogy a Bíróság 2016. december 21-i ítélete következtében jogi bizonytalanság 
támadt; aggasztja, hogy a Bizottság nem képes megbízható és részletes adatokkal 
szolgálni a nyugat-szaharai területről származó, az említett ítélet meghozatala után 
esetlegesen mégis megvalósult kedvezményes termékimport tekintetében; felveti, hogy 
mekkora kár érhette az Unió költségvetését az ezen időszakban érvényes jogi alap 
nélkül esetlegesen engedélyezett preferenciák miatt; kifejezi kételyét – mivel nem 
állnak rendelkezésre az összehasonlítást lehetővé tevő megfelelő adatok – a tekintetben, 
hogy a Bizottság képes-e helyesen értékelni a javasolt új megállapodás hatását, és ezért 
kéri a levélváltásban biztosított információcsere gyors végrehajtását;

11. ennek ellenére üdvözli az új, pontosabb megállapodást, és reméli, hogy az a 
továbbiakban a Földközi-tenger mindkét oldalán képes szilárd és megkérdőjelezhetetlen 
keretet biztosítani a megállapodás részes felei és az érintett gazdasági szereplők 
számára;

12. kifejezi kételyét az új megállapodásban foglalt, a szaharai, illetve marokkói eredetű 
termékek közötti megkülönböztetés vámügyi és kereskedelmi hatása tekintetében, 
eltekintve a nyilvánvaló politikai dimenziótól; szóvá teszi különösen, hogy az új 
megállapodás nem tartalmaz semmiféle előírást az eredeti megállapodásban szereplő 
vámkontingensek elosztására vonatkozólag, és így a termékek nyugat-szaharai 
származása semmilyen hatással nincs az Unió által engedélyezett preferenciák 
igénybevétele tekintetében;

13. megjegyzi, hogy az érzékeny mezőgazdasági termékek nyomon követése és a kvóták 
szigorú alkalmazása alapvető fontosságú a megállapodás kiegyensúlyozott 
működéséhez; rámutat, hogy a 2012. évi megállapodáshoz csatolt 1. számú 
jegyzőkönyv 7. cikkében foglalt védzáradék lehetővé teszi megfelelő intézkedések 
meghozatalát abban az esetben, amikor a megállapodás alapján érzékeny 
mezőgazdasági termékek olyan jelentős mennyiségű behozatalára kerül sor, hogy annak 
következtében súlyos zavarok támadnak a piacokon és/vagy súlyos sérelem éri az 
érintett termelőágazatot; reméli, hogy a Marokkóból és Nyugat-Szaharából az Unióba 
érkező érzékeny mezőgazdasági termékek behozatalát a Bizottság továbbra is 
megfelelően és széles körben ellenőrzi, és hogy igazolt szükség esetén a Bizottság 
készen áll a védzáradék azonnali aktiválására;

14. emlékeztet rá, hogy az Unió és Marokkó a 2012. évi kezdeti megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően ambiciózus és kiterjedt megállapodást tárgyaltak végig a 
mezőgazdasági termékek, a feldolgozott mezőgazdasági termékek, a hal és a halászati 
termékek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmára vonatkozóan, mely 
megállapodás előirányozza az uniós földrajzi jelzések összességének oltalmát Marokkó 
által; emlékeztet arra is, hogy e megállapodás 2015-ben megkezdett megkötési eljárását 
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a Bíróság 2016. december 21-i ítélete következtében felfüggesztették; hangsúlyozza, 
hogy ezt az eljárást – a jelen véleményben tárgyalt megállapodás megkötéséhez 
kapcsolódóan – haladéktalanul folytatni kell és minél előbb be kell fejezni;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb találkozzon az Európai Parlament 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságával, ismertetve az EU és Marokkó közötti 
mezőgazdasági kereskedelem jelenlegi helyzetét, beleértve a megállapodás európai 
termelőkre – és különösen a gazdálkodók jövedelmére – gyakorolt hatásának 
értékelését, valamint a földrajzi jelzésekről szóló megállapodás közelgő megkötését.
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