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Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach 

pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva  

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o dohode medzi EÚ a Marokom o 

recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky 

rybného hospodárstva (2012/2522 (RSP))  

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Barcelonské vyhlásenie z 28. novembra 1995, ktorým sa ustanovilo 

partnerstvo medzi Európskou úniou a krajinami južného Stredozemia, 

– so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej 

členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 14. októbra 2005 o povolení rokovať s Marokom 

o recipročnej liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, spracovanými 

poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a výrobkami rybného hospodárstva, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 14. decembra 2011 o povolení rokovať s Egyptom, 

Jordánskom, Marokom a Tuniskom s cieľom vytvoriť „prehĺbené a komplexné“ zóny 

voľného obchodu ako súčasti existujúcich euro-stredomorských dohôd o pridružení 

s týmito krajinami, 

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie predložené Európskej rade, Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 

z 8. marca 2011 s názvom Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným 

Stredozemím (COM(2011)0200), 

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie predložené Európskej rade, Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 

z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo (COM(2011)0303), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov 

v medzinárodných obchodných dohodách1, 

– so zreteľom na postup súhlasu v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a 

článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie s 

ohľadom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým 

kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, 

spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a 

o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-

stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými 

štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (ďalej „dohoda“) 

(15974/2010), 

                                                 
1  Prijaté texty, P7_TA(2010)0446. 



– so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku, 

A. keďže meniaca sa politická situácia v južnom Stredozemí si po nedávnych udalostiach 

arabskej jari vyžiadala silnú, účinnú a rýchlu reakciu EÚ; 

B. keďže posilnenie obchodných vzťahov a vyvážená a postupná liberalizácia obchodu 

s týmito krajinami sú významnými prvkami tejto reakcie; 

C. keďže obchod a investície sú motormi rastu a pomáhajú znižovať chudobu, spájajú ľudí, 

zabezpečujú vzťahy medzi krajinami a prispievajú k politickej stabilite; 

D. keďže článok 16 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Marokom, ktorá vstúpila 

do platnosti 1. marca 2000, stanovuje, že Európske spoločenstvo a Maroko budú postupne 

zavádzať väčšiu liberalizáciu vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, 

spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a výrobkami rybného 

hospodárstva; 

E. keďže EÚ má naďalej značný prebytok v obchode s tovarom s Marokom, ktorý v roku 

2010 dosiahol 5,9 mld. EUR; 

F. keďže EÚ má značný prebytok obchodnej bilancie s krajinami južného Stredozemia v 

hodnote viac ako 4 mld. EUR, pokiaľ ide o výrobky poľnohospodárstva a rybného 

hospodárstva, ale má deficit obchodnej bilancie s Marokom, pokiaľ ide o výrobky 

poľnohospodárstva a rybného hospodárstva a spracované poľnohospodárske výrobky, 

ktorý v roku 2010 dosiahol 871 mil. EUR; keďže obchod s výrobkami poľnohospodárstva 

a rybného hospodárstva predstavuje približne 18 % vývozu Maroka; 

G. keďže poľnohospodárstvo predstavuje 15 % až 20 % HDP Maroka a 12 % marockého 

vývozu a  zamestnáva 38 % marockej pracovnej sily, vo vidieckych oblastiach dokonca 

až 75 %; keďže to poukazuje na to, že stabilita a rozšírenie tohto odvetvia sú mimoriadne 

dôležité pre politickú stabilitu krajiny; 

H. keďže navrhovaná dohoda liberalizuje 55 % ciel na poľnohospodárske výrobky a výrobky 

rybného hospodárstva Maroka (zvýšenie z 33 %) s okamžitým účinkom a 70 % ciel na 

poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva EÚ do 10 rokov (zvýšenie z 

1 %); 

I. keďže monitorovanie citlivých výrobkov a nekompromisné uplatňovanie kvót je 

nevyhnutným predpokladom vyváženého fungovania dohody; 

J. keďže všetok poľnohospodársky tovar zo všetkých tretích krajín dovážaný do EÚ musí 

spĺňať pravidlá Únie o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach; 

K. keďže Maroko je jednou zo štyroch krajín južného Stredozemia, v súvislosti s ktorými 

Rada schválila usmernenia na rokovanie o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom 

obchode (DCFTA); keďže obchod s poľnohospodárskymi výrobkami bude súčasťou 

týchto rokovaní; 

Všeobecné úvahy 

1. je presvedčený, že otvorenie trhov a postupná integrácia do vnútorného trhu EÚ sa môže 

stať významným nástrojom rozvoja krajín južného Stredozemia a môže im pomôcť 



zmierniť rozšírenú chudobu a nezamestnanosť, ktoré sú príčinou hospodárskych, 

migračných a bezpečnostných problémov v regióne; domnieva sa, že EÚ musí byť 

pripravená urobiť obchodné ústupky v citlivých odvetviach, aby bolo možné využiť tento 

potenciál; 

2. pripomína, že EÚ sa v nadväznosti na arabskú jar zaviazala pomáhať krajinám južného 

Stredozemia s prechodom k demokracii prostredníctvom obchodných a hospodárskych 

nástrojov na zabezpečenie vyššej miery slobody a väčších hospodárskych príležitostí; 

domnieva sa, že Maroko urobilo významný krok smerom k upevneniu demokracie 

reformou ústavy a zorganizovaním spravodlivých volieb; v tejto súvislosti víta dohodu 

ako pozitívny krok vedúci k podpore politickej stabilizácie a vzájomnému trvalo 

udržateľnému hospodárskemu rozvoju; 

3. domnieva sa, že je dôležité, aby sa obchodné a investičné iniciatívy zameriavali na 

dosiahnutie prospechu pre všetky zložky spoločnosti a zvlášť pre MSP a malých 

poľnohospodárov; v tejto súvislosti poznamenáva, že viac ako 80 % marockých 

poľnohospodárov vlastní menej ako päť hektárov pôdy,  preto víta skutočnosť, že 

Marocká konfederácia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (Comader – 

Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural) podporuje dohodu; 

pripomína, že potravinová bezpečnosť má okrem ekonomického aj sociálny, 

environmentálny a kultúrny rozmer; 

Dohoda 

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na dôležitosť a váhu poľnohospodárskeho sektora v Maroku, a 

to najmä pri poskytovaní zamestnania, bude dohoda zohrávať kľúčovú úlohu 

v hospodárskom rozvoji  a politickej stabilizácii, pretože prináša nové príležitosti pre 

vývoz do EÚ, ktorá je hlavným trhom pre marocké výrobky; domnieva sa, že poskytne 

tiež príležitosť pre poľnohospodárske odvetvie v EÚ, najmä pokiaľ ide o spracované 

potraviny; poukazuje na to, že vývozcovia v EÚ napokon získajú výhody z odstránenia 

marockých dovozných ciel v prípade 70 % poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov 

rybného hospodárstva, čím sa na clách ročne ušetrí odhadovaná suma 100 miliónov EUR, 

keď sa bude dohoda plne uplatňovať; 

5. víta ďalšie netarifné opatrenia obsiahnuté v dohode, akými sú budúce rokovania na 

zabezpečenie dodatočnej ochrany európskych zemepisných označení, posilneného 

mechanizmu ochrany a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení; okrem toho pripomína, že 

EÚ a Maroko schválili mechanizmus urovnávania sporov, ktorý umožňuje ktorejkoľvek 

strane získať odškodnenie, ak druhá strana nedodrží podmienky dohody; 

6. poukazuje na obavy, ktoré zaznievajú z niektorých odvetví EÚ, z narastajúcich 

bezcolných kvót na dovoz citlivého ovocia a zeleniny; vyzýva preto Komisiu, aby 

vypracovala hodnotenie vplyvu na európskych producentov, najmä na príjmy 

poľnohospodárov, a aby o tejto problematike pravidelne informovala Parlament; 

7. je znepokojený neustálymi sťažnosťami európskych priemyselných skupín na údajné 

podvody v spojitosti so systémom vstupných cien a žiada záruky, že EÚ bude naďalej 

riadne regulovať tarifné kvóty, ktorých zvýšenie sa ustanovuje v dohode, a že nebude 

dochádzať k nesprávnemu výkladu uplatňovania pravidiel pre mechanizmus vstupných 

cien; zdôrazňuje, že európske subjekty podali sťažnosti úradu OLAF a Výboru 

Európskeho parlamentu pre petície a že tento výbor požiadal Komisiu, aby zmenila 



systém vstupných cien s cieľom zamedziť podvodom; v tejto súvislosti berie na vedomie 

návrhy na zosúladenie pravidiel pre uplatňovanie systému vstupných cien s Colným 

kódexom Spoločenstva v budúcej reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky; 

domnieva sa, že ich treba doplniť o zmenu vykonávacieho nariadenia o spoločnej 

organizácii poľnohospodárskych trhov s cieľom  zaviesť účinné kontrolné opatrenia; 

8. domnieva sa, že dohoda stanovuje osobitné inštitucionálne opatrenia a mechanizmy, 

akými sú spolupráca s cieľom zabrániť narušeniu trhov, skupiny odborníkov vytvorené 

Komisiou a tretími krajinami vrátane Maroka, podvýbor pre obchod 

s poľnohospodárskymi výrobkami v rámci uplatňovania dohody o pridružení, výmena 

informácií o politikách a údajov o výrobe, ako aj ochranná doložka podľa článku 7 

protokolu; vyzýva Komisiu, aby tieto mechanizmy vhodne používala; 

Všeobecnejšie obchodné a ekonomické otázky 

9. zdôrazňuje, že prístup na vnútorný trh EÚ by mal byť podmienený splnením určitých 

sanitárnych, fytosanitárnych a environmentálnych noriem, a víta pozitívnu správu 

Potravinového a veterinárneho úradu za rok 2011; víta skutočnosť, že v dohode sa kladie 

dôraz na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, a žiada, aby technická pomoc bola 

ústredným bodom rokovaní o dohode DCFTA; žiada Komisiu, aby podporila 

rovnocennosť opatrení a kontroly v oblasti environmentálnych noriem a noriem 

potravinovej bezpečnosti medzi Marokom a Európskou úniou s cieľom zabezpečiť 

spravodlivú hospodársku súťaž na oboch trhoch; 

10. víta reformy poľnohospodárstva v Maroku, najmä tzv. zelený plán („Plan Vert“), ktorý 

bol navrhnutý špeciálne na podporu malých poľnohospodárov s cieľom poskytnúť im 

prístup k moderným technológiám a investíciám; žiada trvalú podporu EÚ s cieľom 

zlepšovať metódy výroby prostredníctvom výmeny najlepších postupov a pomoc Maroku 

v úsilí o ochranu vôd; 

11. oceňuje, že Maroko už ratifikovalo väčšinu dôležitých dohovorov Medzinárodnej 

organizácie práce (ILO) a nedávno prijalo právne predpisy, ktoré zakazujú detskú prácu; 

napriek tomu zdôrazňuje, že ešte stále je čo zlepšovať, pokiaľ ide o slobodu združovania 

a detskú prácu; domnieva sa, že ustanovenia dohody DCFTA by mali zahŕňať pomoc pri 

uplatňovaní dohovorov MOP a ratifikácii nepodpísaných základných dohovorov MOP 

(napr. Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)) 

a uplatňovaní iniciatív týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov v rámci kapitoly o 

trvalo udržateľnom rozvoji; 

12. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúca dohoda bude v plnej miere v súlade s 

medzinárodným právo a bude prospešná pre všetky dotknuté skupiny miestneho 

obyvateľstva; 

o 

o     o 

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 

Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 

Delegácii pre vzťahy s krajinami Magrebu, predsedníctvu Parlamentného zhromaždenia 



Únie pre Stredozemie a vláde a parlamentu Maroka. 

 

 


