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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je evropski vrtnarski sektor zelo občutljiv za izvoz nekaterega sadja in 
zelenjave iz Maroka v EU, ki je upravičen do preferencialne obravnave na podlagi 
sporazuma z dne 8. marca 2012 o vzajemnih ukrepih liberalizacije za kmetijske 
proizvode, predelane kmetijske proizvode ter ribe in ribiške proizvode;

2. opozarja tudi, da je Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v svojem mnenju, ki ga je 
sprejel 13. julija 2011 v okviru postopka Parlamenta za odobritev sporazuma, priporočil 
njegovo zavrnitev;

3. ugotavlja, da je večina pomislekov iz mnenja, o katerem je glasovanje potekalo leta 
2011, z vidika evropskega vrtnarskega sektorja še vedno aktualnih, saj je sektor na 
splošno v težavnem in nestanovitnem položaju, med drugim zaradi še vedno veljavnega 
ruskega embarga in stalne uporabe evropskega kmetijstva kot pogajalskega sredstva v 
mednarodnih trgovinskih pogajanjih;

4. poudarja, da bi morale vse tretje države pri dostopu do notranjega trga EU spoštovati 
sanitarna, fitosanitarna in okoljska pravila in standarde ter pravila in standarde glede 
sledljivosti;

5. poudarja, da imajo evropski proizvajalci še vedno hude težave s konkurenčnostjo in se 
soočajo s tveganji izkrivljanja trga, ki so posledica precejšnjih razlik v skupnih stroških 
proizvodnje, delovnih pogojih ter sanitarnih, fitosanitarnih in okoljskih standardih med 
njimi in maroškimi proizvajalci;

6. poziva Komisijo, naj spodbuja enakovredne ukrepe in preglede med Marokom in 
Evropsko unijo na področju sanitarnih, fitosanitarnih in okoljskih standardov ter 
standardov sledljivosti, pa tudi pravil glede označevanja izvora, da se zagotovi poštena 
konkurenca med obema trgoma;

7. želi spomniti, da v posodobljenem sporazumu tarifne kvote in preferencialni uvozni 
režim, ki so bili predhodno določeni, niso spremenjeni, temveč je dodano le pojasnilo o 
geografskem področju uporabe sporazuma za evropske proizvajalce;

8. obžaluje, da določbe iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 (o skupni ureditvi trgov), sprejete za 
premagovanje težav s pravilno uporabo vhodnih cen za uvoz sadja in zelenjave iz 
Maroka, nimajo več učinka pri višjih kakovostnih razredih – tako imenovanih mini 
sortah –, ki dosegajo veliko višje tržne cene, medtem ko v EU vstopajo z vrednostjo 
standardnega pridelka, kot v primeru češnjevega paradižnika; poziva Komisijo, naj to 
nepravilnost odpravi;

9. želi opozoriti na dejstvo, da del sadja in zelenjave, ki se preferencialno izvozi v EU v 
skladu s pogoji iz zadevnega sporazuma (zlasti paradižniki in melone), izvira z ozemlja 
Zahodne Sahare, in poudarja, da obstajajo ambiciozni projekti, ki predvidevajo nadaljnji 
razvoj te proizvodnje in izvoza;
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10. obžaluje pravno negotovost, ki je nastala s sodbo Sodišča z dne 21. decembra 2016; je 
zaskrbljen, ker Komisija kljub tej sodbi ne more zagotoviti zanesljivih in podrobnih 
podatkov o preferencialnem uvozu proizvodov iz Zahodne Sahare, do katerega je 
morebiti prišlo od navedenega datuma; se sprašuje, kolikšno škodo so preferenciali, ki 
so bili morda dodeljeni v tem obdobju brez veljavne pravne podlage, povzročili 
proračunu Unije; izraža tudi pomisleke o tem, ali Komisija lahko pravilno oceni vpliv 
predlaganega novega sporazuma, saj ni dovolj primerjalnih podatkov, ter zato poziva k 
hitri uvedbi izmenjave informacij, načrtovane v izmenjavi pisem;

11. kljub temu je seznanjen, da je novi sporazum prinesel razjasnitev, in upa, da bo 
pogodbenicama tega sporazuma in zadevnim gospodarskim subjektom na obeh straneh 
Sredozemlja v prihodnje zagotavljal jasen, trden okvir;

12. izraža dvome o carinski in tržni upravičenosti razlikovanja, ki izhaja iz novega 
sporazuma, med izdelki s poreklom iz Sahare in s poreklom iz Maroka, razen očitne 
politične razsežnosti; opozarja zlasti, da novi sporazum ne določa porazdelitve tarifnih 
kvot, predvidene v prvotnem sporazumu, in da izvor proizvodov, zahodnosaharski ali 
ne, zato ne bo vplival na dostop do preferencialov, ki jih je odobrila Unija;

13. ugotavlja, da sta spremljanje občutljivih kmetijskih proizvodov in strogo spoštovanje 
kvot nujni predpostavki za uravnoteženo delovanje sporazuma; opozarja, da je v členu 7 
protokola 1 k sporazumu iz leta 2012 zaščitna klavzula, na podlagi katere je mogoče 
sprejeti ustrezne ukrepe, če bi uvoz večjih količin občutljivih kmetijskih proizvodov v 
skladu s sporazumom povzročil resne motnje na trgu in/ali zelo škodil temu 
proizvodnemu sektorju; upa, da bo Komisija ustrezno in v širokem obsegu spremljala 
preferenčni uvoz občutljivih kmetijskih proizvodov iz Maroka in Zahodne Sahare v 
Unijo in da bo tudi v prihodnje pripravljena nemudoma aktivirati prej omenjeno 
klavzulo, če bi bilo to potrebno;

14. opozarja, da sta se EU in Maroko v skladu s prvotnim sporazumom iz leta 2012 
dogovorila za ambiciozen in celovit sporazum o zaščiti geografskih označb in označb 
porekla za kmetijske proizvode, predelane kmetijske proizvode ter ribe in ribiške 
proizvode, ki določa, da mora Maroko zaščititi vse geografske označbe na seznamu EU; 
opozarja tudi, da je bil postopek za sklenitev tega sporazuma, ki se je začel leta 2015, 
prekinjen po sodbi Sodišča z dne 21. decembra 2016; poziva, naj se ta postopek 
nemudoma nadaljuje in se čim prej zaključi s sklenitvijo sporazuma, ki je predmet tega 
mnenja;

15. poziva Komisijo, naj se čim prej sestane z Odborom Parlamenta za kmetijstvo in razvoj 
podeželja in mu predstavi trenutno stanje trgovine s kmetijskimi proizvodi med EU in 
Marokom, vključno z oceno učinka sporazuma na evropske proizvajalce in zlasti na 
prihodke kmetov, ter predstavi bližajočo se sklenitev sporazuma o geografskih 
označbah.
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