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Aftale mellem EU og Marokko vedrørende gensidige 

liberaliseringsforanstaltninger for landbrugs- og fiskeriprodukter 

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om aftalen mellem EU og Marokko 

vedrørende gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugs- og fiskeriprodukter 

(2012/2522(RSP)  

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Barcelonaerklæringen af 28. november 1995, hvormed der etableredes et 

partnerskab mellem Den Europæiske Union og landene i det sydlige Middelhavsområde, 

 

- der henviser til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Den 

Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den 

anden side, 

 

- der henviser til Rådets afgørelse af 14. oktober 2005, der godkender forhandlinger med 

Marokko om gensidig liberalisering af handelen med landbrugsprodukter, forarbejdede 

landbrugsprodukter samt fisk og fiskeriprodukter,   

 

- der henviser til Rådets afgørelse af 14. december 2011, der godkender forhandlinger med 

Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien med henblik på oprettelsen af vidtgående og 

brede frihandelsområder som led i de eksisterende Euro-Middelhavs-associeringsaftaler 

med disse lande, 

 

- der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd, Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 

af 8. marts 2011 om et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige 

Middelhavsområde (COM(2011)0200), 

 

- der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd, Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 

af 25. maj 2011 om en ny reaktion på et naboskab i forandring (COM(2011)0303), 

 

- der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i 

internationale handelsaftaler1, 

 

- der henviser til godkendelsesproceduren, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit og 218, stk. 6, 

andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde  for så vidt 

angår udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og 

Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugsprodukter, 

forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer, udskiftning af protokol nr. 1, 2 og 

3 og bilagene hertil og ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en 

associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side 

og Kongeriget Marokko på den anden side (herefter "aftalen") (15974/2010), 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0446. 



 

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4, 

 

A. der henviser til, at det politiske landskab, der er under udvikling i landene i det sydlige 

Middelhavsområde efter det arabiske forår, har nødvendiggjort en stærk, virkningsfuld og 

hurtig reaktion fra EU’s side; 

 

B. der henviser til, at en styrkelse af handelsforbindelserne og en afbalanceret og progressiv 

handelsliberalisering med landene i de sydlige Middelhavslande er en vigtig del af denne 

reaktion; 

 

C. der henviser til, at handel og investering er drivkræfter for vækst og hjælp til at mindske 

fattigdommen, bringe folk sammen, knytte bånd mellem nationer og bidrage til politisk 

stabilitet; 

 

D. der henviser til, at artikel 16 i associeringsaftalen mellem EU og Marokko, der har været i 

kraft siden 1. marts 2000, foreskriver, at Det Europæiske Fællesskab og Marokko gradvist 

gennemfører en stadig større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter, 

forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskeriprodukter; 

 

E. der henviser til, at EU har et betydeligt overskud i sin varehandel med Marokko, og at 

dette udgjorde 5,4 mia. EUR i 2010; 

 

F. der henviser til, at EU har et betydeligt handelsoverskud på mere end 4 mia. EUR fra 

handelen med landene i det sydlige Middelhavsområde inden for landbrugs- og 

fiskeriområdet, men et bilateralt handelsunderskud fra handelen med Marokko på 

landbrugs- og fiskeriområdet, som beløb sig til 871 mio. EUR i 2010; der henviser til, at 

handel med landbrugs- og fiskeriprodukter udgør ca. 18 % af den marokkanske eksport; 

 

G. der henviser til, at landbruget tegner sig for mellem 15 % og 20 % af Marokkos BNP, 

12 % af den marokkanske eksport og 38 % af den marokkanske arbejdsstyrke, med helt 

op til 75 % i landområderne, og at dette viser, at stabilitet og udvidelse af denne sektor er 

yderst vigtig for den politiske stabilitet i landet; 

 

H. der henviser til, at den foreslåede aftale med øjeblikkeligt virkning liberaliserer 55 % af 

toldsatsen for Marokkos landbrugs- og -fiskeriprodukter (mod hidtil 33 %) og inden for 

10 år 70 % af toldsatsen for EU-landbrugs- og fiskeriprodukter (mod hidtil 1 %); 

 

I. der henviser til, at det er afgørende at føre kontrol med følsomme produkter og sikre, at 

kontingenterne overholdes restriktivt, hvis aftalen skal fungere på en afbalanceret måde;  

 

J. der henviser til, at landbrugsprodukter fra alle tredjelande, der importeres til EU skal 

overholde EU-bestemmelserne for hygiejne- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-

bestemmelserne); 

 

K. der henviser til, at Marokko er et af de fire lande i det sydlige Middelhavsområde, for 

hvilke Rådet har godkendt forhandlingsdirektiver for en vidtgående og bred 

frihandelsaftale, og at handel med landbrugsprodukter vil udgøre en del af disse 

forhandlinger; 

 



Generelle overvejelser 

 

1. er af den overbevisning, at åbningen af markeder og gradvis integration i EU's indre 

marked kan udgøre virkningsfulde instrumenter til udvikling af landene i det sydlige 

Middelhavsområde og bidrage til at afhjælpe den udbredte fattigdom og arbejdsløshed, 

der udgør kernen i de økonomiske, udvandringsrelaterede og sikkerhedsmæssige 

problemer i regionen; mener, at EU må være indstillet på at gøre tilstrækkelige 

handelsindrømmelser, hvis dette potentiale skal realiseres; 

 

2. minder om de forpligtelser, som EU har påtaget sig i kølvandet på det arabiske forår, om 

at hjælpe landene i det sydlige Middelhavsområde med deres overgang til demokrati ved 

hjælp af handelsmæssige og økonomiske instrumenter for at sikre øget frihed og bedre 

økonomiske muligheder; mener, at Marokko har taget betydelige skridt hen imod 

konsolidering af demokratiet ved at reformere forfatningen og gennemføre retfærdige 

valg; hilser i den sammenhæng aftalen velkommen som et positivt skridt i retning af øget 

politisk stabilitet og fælles bæredygtig økonomisk udvikling; 

 

3. anser det for afgørende, at handels- og investeringsinitiativer tilstræbes at være til gavn 

for alle dele af samfundet og rettes mere specifikt mod SMV’er og smålandbrug; 

bemærker i denne forbindelse, at over 80 % af de marokkanske landbrugere besidder 

mindre end 5 ha land, og glæder sig derfor over, at Confédération marocaine de 

l'agriculture et du développement rural (Comader – det marokkanske forbund for 

landbrug og udvikling af landdistrikter) har givet sin støtte til aftalen; minder om, at 

fødevaresikkerhed har sociale, miljømæssige og kulturelle dimensioner i tilgift til dens 

økonomiske aspekter; 

 

Aftalen 

 

4. understreger, at aftalen i betragtning af landbrugssektorens betydning og indflydelse i 

Marokko, navnlig som kilde til beskæftigelse, vil spille en central rolle i landets 

økonomiske udvikling såvel som i dets politiske stabilisering, da den giver nye 

muligheder for eksport til EU, som er det største marked for marokkanske produkter; 

mener, at aftalen også vil skabe muligheder for EU’s landbrugsindustri, navnlig på 

området for forarbejdede fødevarer; gør opmærksom på, at EU-eksportører i sidste ende 

vil få gavn af ophævelsen af marokkansk importtold for 70 % af landbrugs- og 

fiskeriprodukterne, hvilket vil betyde en besparelse på anslået 100 mio. EUR årligt i 

toldafgifter, når den er gennemført fuldt ud; 

 

5. glæder sig over aftalens ikke-toldmæssige tillægsforanstaltninger, såsom fremtidige 

forhandlinger om øget beskyttelse for europæiske geografiske betegnelser, forbedrede 

beskyttelsesmekanismer og sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger; minder 

endvidere om, at EU og Marokko er blevet enige om en tvistbilæggelsesordning, som gør 

det muligt for begge parter at opnå erstatning, såfremt den anden part ikke overholder 

betingelserne i aftalen; 

 

6. fremhæver visse EU-sektorers bekymring over øgede toldkontingenter for import af 

følsomme frugter og grøntsager; opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge en 

vurdering af konsekvenserne for de europæiske producenter, og navnlig for landbrugernes 

indkomster, og til at holde Parlamentet orienteret på regelmæssig basis; 

 



7. er bekymret over de vedvarende klager fra europæiske industrigrupper med påstande om 

svindel i indgangsprissystemet og anmoder om en garanti for, at aftalens forhøjede 

toldkontingenter fortsat vil blive reguleret på behørig vis af EU, og at der ikke vil herske 

misforståelser med hensyn til reglerne for anvendelsen af indgangsprisordningen; 

understreger, at europæiske aktører har indgivet klager til OLAF og til Europa-

Parlamentets Udvalg for Andragender, og at udvalget har bedt Kommissionen om at 

ændre indgangsprissystemet for at sætte en stopper for svindelen; bemærker i den 

sammenhæng forslagene om at bringe reglerne om anvendelsen af indgangsprisordningen 

på linje med EF-toldkodeksen som led i den seneste reform af den fælles 

landbrugspolitik; mener, at dette skal ledsages af ændringer af 

gennemførelsesforordningen vedrørende den fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter for at indføre effektive kontrolforanstaltninger; 

 

8. mener, at der med aftalen tilvejebringes specifikke institutionelle ordninger og 

mekanismer, såsom samarbejde til forebyggelse af markedsforstyrrelser, Kommissionens 

ekspertgrupper med tredjelande, herunder Marokko, underudvalget for handel med 

landbrugsprodukter inden for rammerne af forvaltningen af associeringsaftalen, 

mekanismer for udveksling af oplysninger om politik og produktion samt 

beskyttelsesklausulen i protokollens artikel 7; opfordrer Kommissionen til at anvende 

mekanismerne, når det er hensigtsmæssigt; 

 

Udvidet handel og økonomiske anliggender 

 

9. understreger, at adgangen til EU's indre marked bør være betinget af overholdelse af 

sundheds- og plantesundhedsstandarder samt miljømæssige standarder, og glæder sig 

over den positive rapport fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i 2011; glæder sig 

over, at aftalen sætter fokus på sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, og opfordrer 

til at sætte teknisk bistand i centrum for forhandlingerne om en vidtgående og bred 

frihandelsaftale; anmoder Kommissionen om at fremme ensartede foranstaltninger og 

kontrolforanstaltninger mellem Marokko og Den Europæiske Union inden for 

miljømæssige, sociale og fødevaresikkerhedsmæssige standarder for at sikre en fair 

konkurrence mellem de to markeder; 

 

10. glæder sig over reformerne inden for den marokkanske landbrugssektor, nemlig "Plan 

Vert" (den grønne plan), som er skræddersyet til at støtte mindre landbrugere ved at give 

disse adgang til moderne teknologi og investering; opfordrer til fortsat EU-støtte til 

forbedring af produktionsmetoder gennem udveksling af bedste praksis og til Marokkos 

bestræbelser på vandbeskyttelsesområdet; 

 

11. anerkender, at Marokko har ratificeret hovedparten af de relevante konventioner fra Den 

Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og for nylig har vedtaget at forbyde 

børnearbejde; understreger ikke desto mindre, at der stadig er plads til forbedringer for så 

vidt angår foreningsfrihed og børnearbejde; mener, at bestemmelserne i den vidtgående 

og omfattende frihandelsaftale bør omfatte assistance til gennemførelsen af ILO-

konventionerne, ratificeringen af ikke-undertegnede nøglekonventioner (f.eks. 

Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (nr. 87)) og 

initiativer om virksomheders sociale ansvar som del af kapitlet om bæredygtig udvikling; 

 

12. opfordrer Kommissionen til at sikre, at aftalen fuldt ud respekterer folkeretten og kommer 

alle de berørte befolkningsgrupper til gode; 



 

 

o 

o     o 

 

 

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender 

og sikkerhedspolitik, delegationen for forbindelserne med Maghreb-landene, Præsidiet for 

Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet og Marokkos regering og 

parlament. 


