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RAPORT PRIVIND AVANTAJELE EXTINDERII PREFERINȚELOR 

TARIFARE LA PRODUSELE ORIGINARE DIN SAHARA 

OCCIDENTALĂ PENTRU POPULAȚIA DIN SAHARA OCCIDENTALĂ 

ȘI PRIVIND CONSULTAREA ACESTEI POPULAȚII 

 

Raport elaborat de serviciile Comisiei împreună cu Serviciul European de 

Acțiune Externă 

 

Sinteză 
 

1. Economia din Sahara Occidentală. 

 

Deși încurajatoare, dezvoltarea recentă a Saharei Occidentale este în continuare fragilă. 

Activitățile sale economice se articulează în jurul unui număr limitat de filiere: pescuitul și 

prelucrarea produselor pescărești, minele de fosfat, agricultura (în special fructe și legume și 

păstoritul nomad) și, într-o mai mică măsură, comerțul și artizanatul. Sectorul turismului și cel 

al energiilor din surse regenerabile sunt, în schimb, abia la început, dar au un potențial 

promițător. În plus, economia sahariană se distinge prin caracterul său închis și prin 

dependența puternică de subvenții. 

 

2. Un sprijin necesar pentru exporturi grație preferințelor tarifare. 

 

Diversificarea potențialului economic al Saharei Occidentale presupune încurajarea 

investițiilor străine. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesar să li se ofere operatorilor 

interesați suficientă securitate juridică, în special prin clarificarea condițiilor tarifare aplicabile 

exporturilor actuale și viitoare din Sahara Occidentală către Uniunea Europeană. În ciuda 

datelor adesea fragmentate pe care se bazează, prezentul studiu permite să se concluzioneze 

că în Sahara Occidentală există activități economice și de producție care merită să 

beneficieze de aceleași preferințe tarifare ca cele acordate Regatului Maroc, preferințe de 

care au beneficiat de altfel până la data de 21 decembrie 2016. O astfel de extindere a 

preferințelor tarifare ale Uniunii la aceste produse ar permite asigurarea continuității 

exporturilor. De asemenea, ea ar urma să aibă un impact important și asupra dezvoltării 

viitoare a economiei sahariene, stimulând investițiile aflate în curs sau avute în vedere (în 

special pentru anumiți fosfați, cum ar fi acidul fosforic sau îngrășămintele pentru agricultură, 

precum și în domeniul agriculturii și al pescuitului), care reprezintă învestiții generatoare de 

locuri de muncă. 

 

În schimb, neacordarea de preferințe tarifare ar avea efecte negative asupra exporturilor 

Saharei Occidentale, în special asupra celor de produse pescărești și produse agricole, iar 

gama - deja limitată - a acestor activități de producție s-ar restrânge încă și mai mult. Într-

adevăr, în absența preferințelor tarifare, produselor din Sahara Occidentală li s-ar aplica taxele 

vamale normale (taxe vamale aplicabile în Uniune sub regimul națiunii celei mai favorizate), 

fără acces privilegiat la piața Uniunii. Impactul, semi-neutru în cazul produselor industriale 

(fosfați), ar fi însă foarte negativ în cazul exporturilor de produse pescărești și de produse 

agricole destinate Uniunii și implicit asupra locurilor de muncă din aceste sectoare. 

 

Într-o perspectivă pe termen mai lung, impulsul dat activității private și libertății 

antreprenoriale ar fi de natură să atenueze logica dependenței de subvenții a puterii centrale, 

în timp ce deschiderea către lumea externă și multiplicarea schimburilor, comerciale și de alte 

tipuri, ar trebui, în mod logic și treptat, să genereze evoluții socioeconomice și culturale 

notabile. 
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3. Asocierea populațiilor vizate 

 

Pe de o parte, autoritățile marocane au finalizat un amplu exercițiu de consultare instituțională 

care a inclus ansamblul entităților naționale, regionale și locale interesate, cu scopul de a le 

sensibiliza, de a le asigura sprijini și de a colecta eventuale observații. Acest proces a dus la 

un sprijin general pentru modificarea avută în vedere, precum și la anumite recomandări 

pertinente în vederea optimizării efectelor acestei modificări.  

 

Pe de altă parte, după consultarea aleșilor din teritoriu, serviciile Comisiei Europene și 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au organizat un proces de consultare a 

populațiilor locale din Sahara Occidentală, în urma căruia s-a constatat că există o largă 

majoritate de opinii favorabile extinderii preferințelor tarifare la produsele din Sahara 

Occidentală. Majoritatea interlocutorilor au evidențiat efectele pozitive pentru populație în 

ansamblu, insistând în special asupra importantului efect de levier pe care aceste preferințe 

comerciale l-ar avea la nivelul investițiilor private. În opinia acestor persoane, accesul 

privilegiat la piețele europene ar fi de natură să amelioreze mediul de afaceri și investițiile 

europene directe, consolidând totodată noul model de dezvoltare participativ și durabil din 

Sahara Occidentală. În schimb, insecuritatea juridică persistentă care afectează fluxurile 

comerciale cu Sahara Occidentală ar frâna puternic dezvoltarea socioeconomică, după cum o 

dovedește deja încetinirea relațiilor comerciale ale Saharei Occidentale cu anumite state 

membre sau în anumite sectoare. Restrângerea accesului Saharei Occidentale la piețe și 

investiții străine nu ar face decât să îngrădească dezvoltarea activităților economice locale și 

să compromită anumite evoluții socioeconomice sau politice într-un moment în care 

dezvoltarea Saharei Occidentale pare să fi luat în sfârșit avânt.  

 

Această percepție generală nu afectează diferitele opinii exprimate de interlocutori în legătură 

cu statutul teritoriului, în privința căruia consideră în unanimitate că procesul desfășurat de 

Organizația Națiunilor Unite este singurul valabil. Au existat și opinii potrivit cărora Uniunea 

ar trebui să dea dovadă de o implicare mai activă în procesul desfășurat în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite. 

 

Discuțiile tehnice purtate cu Frontul Polisario, în calitatea sa de interlocutor al Organizației 

Națiunilor Unite și de parte în cadrul procesului de pace al ONU pentru Sahara Occidentală, 

au evidențiat opoziția de principiu a Frontului față de modificarea acordului, motivată în 

principal de considerații politice mai ample, care nu se referă la conținutul modificării propriu 

zise. 

 

4. Rezultatele în funcție de sector 

 

În final, analiza referitoare la cele trei sectoare de activitate principale potențial afectate de 

extinderea preferințelor tarifare ale Uniunii la produsele originare din Sahara Occidentală 

permite formularea următoarelor concluzii: 

 

a) Sectorul agricol 

 

Studiul arată că Sahara Occidentală are o producție agricolă, în special de legume și fructe 

timpurii (tomate și pepene galben), pentru care există o piață semnificativă în Uniunea 

Europeană. Această producție este estimată la 64 000 de tone în 2016 și corespunde unui 

număr de circa 14 000 de locuri de muncă directe. Valoarea importului unei astfel de 

producții s-ar ridica la aproximativ 65 de milioane EUR. În absența preferințelor tarifare, 

pentru aceste exporturi ar trebui plătite taxe vamale de 6,6 milioane EUR.  
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Aceste avantaje economice s-ar putea extinde dacă Sahara Occidentală ar continua să-și 

dezvolte în viitor producția și exporturile către Uniunea Europeană în cadrul proiectelor avute 

în vedere în prezent. O astfel de evoluție ar avea impact și asupra numărului de locuri de 

muncă, care ar crește de cinci ori potrivit unor estimări. 

 

Cu toate că dezvoltarea acestor activități are un impact asupra utilizării resurselor naturale, în 

special asupra apei, în prezent par să existe puține alternative care să permită dezvoltarea 

economică a teritoriului. Estimările efectuate de Maroc cu privire la utilizarea apei subterane, 

deși sunt puse la îndoială de anumite persoane, indică un impact modest asupra rezervelor de 

apă. 

 

b) Sectorul produselor pescărești 

 

Raportul indică faptul că în Sahara Occidentală există o importantă industrie de prelucrare a 

produselor pescărești. Valoarea exporturilor de produse pescărești din teritoriu a fost 

cuprinsă în 2015 și în 2016 între 100 de milioane și 200 de milioane EUR, potrivit 

diferitelor surse. Numărul de locuri de muncă dependente de aceste exporturi, direct sau 

indirect, a fost de circa 45 000. La fel ca în cazul sectorului agricol, extinderea preferințelor 

tarifare la aceste importuri ar avea un impact important asupra economiei teritoriului și 

implicit asupra ocupării forței de muncă. În schimb, neacordarea acestor preferințe ar 

compromite atât exporturile, cât și locurile de muncă și ar facilita transferul acestor activități 

de prelucrare în alte locuri, probabil în Maroc. Ar fi pusă astfel sub semnul întrebării 

viabilitatea investițiilor efectuate în unități de prelucrare a produselor pescărești din Sahara 

Occidentală și cofinanțate de Uniunea Europeană. 

 

c)  Sectorul fosfaților 

 

Producția de fosfat constituie o sursă majoră de activitate pentru teritoriul Saharei 

Occidentale. Cu toate acestea, dată fiind absența taxelor vamale pentru cea mai mare parte a 

fosforitului produs în Sahara Occidentală și importat în Uniune, impactul neaplicării 

preferinței tarifare asupra producției actuale de fosfat din Sahara Occidentală ar fi extrem 

de limitat sau chiar nul. Doar pentru anumite produse derivate din fosfați (acid fosforic și 

îngrășăminte) care nu sunt fabricate în prezent în Sahara Occidentală acordul propus ar putea 

avea un impact real (taxa vamală aplicabilă acestor produse este cuprinsă între 4,8% și 

6,5%). Grupul OCP (fostul Oficiu Șarifian al Fosfaților), principalul angajator al teritoriului, 

are în vedere dezvoltarea unui complex industrial pentru producția de îngrășăminte la 

Laâyoune (acid fosforic și îngrășăminte), precum și construcția unui nou chei în portul 

Laâyoune. Aceste proiecte ar fi compromise în absența unui tratament tarifar preferențial 

pentru produsele respective, cu efecte negative asupra ocupării forței de muncă la nivel local. 

 

5. Concluzie 

 

În ciuda imposibilității de a distinge clar originea diferitelor elemente constitutive ale 

populației din Sahara Occidentală, există suficiente indicii pentru a concluziona că activitatea 

economică generată de exporturile către Uniunea Europeană se realizează în beneficiul 

ocupării forței de muncă la nivel local și, în consecință, mai mult sau mai puțin în 

beneficiul populațiilor locale, indiferent de origine. Acest impact pozitiv ar fi compromis 

dacă exporturile către Uniunea Europeană nu ar beneficia de aceleași preferințe tarifare ca 

cele acordate Marocului. 



 

4 

  



 

5 

Cuprins 

1 INTRODUCERE GENERALĂ ............................................................................................................... 6 

1.1 Context .................................................................................................................................... 6 

1.2 Domeniul evaluării și chestiuni metodologice ........................................................................ 8 

1.2.1 Domeniul studiului .......................................................................................................... 8 

1.2.2 Constrângeri metodologice ............................................................................................. 8 

1.3 Consultări cu populațiile vizate ............................................................................................. 10 

2 DREPTURILE OMULUI ÎN SAHARA OCCIDENTALĂ ......................................................................... 11 

2.1 Situația drepturilor omului în Sahara Occidentală .................................................... 11 

2.2 Cadrul de funcționare al cooperării dintre Uniunea Europeană și Maroc în materie de 

drepturile omului și de democrație. ................................................................................................. 12 

2.3 Consecințe ale modificării protocoalelor nr. 1 și 4 ale acordului de asociere asupra situației 

drepturilor omului în Sahara Occidentală. ........................................................................................ 13 

3 ECONOMIA SAHAREI OCCIDENTALE - AVANTAJE ECONOMICE PENTRU POPULAȚIILE VIZATE .... 14 

3.1 Imagine generală asupra economiei Saharei Occidentale și a necesității diversificării 

acesteia ............................................................................................................................................. 14 

3.2 Interese pentru principalele sectoare economice de export ................................................ 16 

3.2.1 Sectorul agricol .............................................................................................................. 16 

3.2.2 Sectorul produselor pescărești...................................................................................... 21 

3.2.3 Sectorul fosfaților .......................................................................................................... 26 

4 CONSULTĂRI ALE POPULAȚIILOR VIZATE DE MODIFICAREA PROTOCOALELOR 1 ȘI 4 ALE 

ACORDULUI DE ASOCIERE ..................................................................................................................... 31 

4.1 Obiectivul și domeniul de aplicare ale exercițiului de consultare ......................................... 31 

4.2 Rezultate principale ............................................................................................................... 31 

4.3 Concluzie ............................................................................................................................... 35 

5 CONCLUZIE GENERALĂ .................................................................................................................. 36 

Anexă ................................................................................................................................................. 38 

 

  



 

6 

1 INTRODUCERE GENERALĂ 

1.1 Context 
 

Sahara Occidentală este un teritoriu din nord-vestul Africii, învecinat cu Maroc, Algeria și 

Mauritania. Acest teritoriu s-a aflat sub administrare spaniolă până în 1976. La 

14 decembrie 1960, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat 

rezoluția 1514 (XV) privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. În 1963, 

la cererea Regatului Maroc și în urma transmiterii de informații de către Regatul Spaniei în 

aplicarea articolului 73 litera (e) din Carta Organizației Națiunilor Unite, ONU a înscris 

Sahara Occidentală pe lista sa de teritorii neautonome, unde figurează și în prezent. 

 

Este un teritoriu revendicat atât de Regatul Maroc, cât și de Frontul popular pentru eliberarea 

Saguía-el-Hamra și Río de Oro (denumit în continuare „Frontul Polisario”), iar ONU depune 

de mult timp eforturi pentru o soluționare pașnică a acestei dispute. Uniunea Europeană și 

statele sale membre se abțin de la orice intervenție și luare de poziție în această dispută și, 

dacă va fi cazul, vor accepta orice soluție adoptată conform dreptului internațional, sub egida 

ONU. Ele nu recunosc suveranitatea Marocului asupra Saharei Occidentale, dar susțin 

eforturile depuse de Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite în vederea identificării 

unei soluții politice corecte, durabile și reciproc acceptabile, care să permită autodeterminarea 

poporului din Sahara Occidentală. 

 

De la retragerea Spaniei în 1976, nu s-au mai transmis Organizației Națiunilor Unite 

informații statistice cu privire la condițiile economice, sociale și educaționale din acest 

teritoriu. 

 

În prezent, cea mai mare parte a teritoriului este controlată de Regatul Maroc, în timp ce 

Frontul Polisario controlează o porțiune de dimensiuni mai mici și foarte puțin populată din 

est. Teritoriul controlat de Frontul Polisario este separat de cel controlat de Regatul Maroc 

printr-un zid de nisip construit de acesta din urmă și supravegheat de armata marocană. Un 

număr important de refugiați originari din Sahara Occidentală trăiesc în tabere administrate de 

Frontul Polisario, situate pe teritoriul algerian, lângă Sahara Occidentală
1
. 

 

După retragerea Spaniei și a Mauritaniei, Regatul Maroc a administrat, de fapt, singur partea 

din Sahara Occidentală aflată sub controlul său. Regatul Maroc consideră că Sahara 

Occidentală face parte din teritoriul său. Uniunea Europeană consideră că Marocul 

administrează acest teritoriu neautonom. 

 

În contextul prezentului raport, expresia „Sahara Occidentală” se referă la partea teritoriului 

administrată de fapt de către autoritățile marocane. 

 

După intrarea în vigoare a Acordului euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între 

Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă 

parte
2
 (denumit în continuare „Acordul de asociere UE-Maroc” sau „acordul de asociere”), 

produsele provenite din Sahara Occidentală beneficiau de facto de preferințele tarifare 

prevăzute de dispozițiile pertinente ale acordului de asociere, deoarece erau certificate de 

                                                            
1 Uniunea susține populațiile din Sahara Occidentală prin intermediul Instrumentului european pentru 
democrație și drepturile omului și prin ajutoarele umanitare destinate refugiaților. A se vedea „Raportul privind 
cooperarea dintre UE și Algeria, ediția 2016”:  
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_de_coorperation_2016_v.numerique.pdf 
2 JO L 70 din 18.3.2000, p. 2. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_de_coorperation_2016_v.numerique.pdf
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Maroc ca fiind de origine preferențială marocană. La 21 decembrie 2016, însă, Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene a precizat, prin hotărârea C-104/16 P
3
, că domeniul de aplicare al 

acestui acord acoperă numai teritoriul Regatului Maroc, în timp ce teritoriul Saharei 

Occidentale, neautonom, este exclus
4
. Drept consecință imediată, Uniunea a încetat așadar 

acordarea preferințelor tarifare menționate mai sus, neputând lua în considerare acordarea 

acestora decât după modificarea dispozițiilor pertinente ale protocoalelor nr. 1 (privind 

accesul produselor agricole, al produselor agricole prelucrate, al peștelui și aș produselor de 

pește și al produselor pescărești marocane la piața Uniunii ) și nr. 4 (privind regulile de 

origine), stabilind clar, în special, principiul conform căruia produsele din Sahara Occidentală 

pot fi tratate în același mod ca cele din Maroc. 

 

În acest scop, la 29 mai 2017, Consiliul a autorizat Comisia Europeană să negocieze, în 

numele Uniunii, un acord internațional având ca obiect efectuarea modificărilor necesare la 

acordul de asociere, sub forma unui schimb de scrisori. Consiliul a stabilit însă două condiții 

legate de această autorizare: pe de o parte, înaintea semnării noului acord, Comisia Europeană 

va evalua potențialele repercusiuni ale acestuia asupra dezvoltării durabile a Saharei 

Occidentale, evidențiind în special avantajele oferite populațiilor locale și impactul exploatării 

resurselor naturale asupra teritoriilor respective; pe de altă parte, populațiile vizate de acord 

vor fi fost asociate într-un mod adecvat. 

 

Fără îndoială, dacă poporul din Sahara Occidentală se bucură de dreptul la autodeterminare, 

pe de o parte Uniunii nu-i revine nici sarcina de a realiza un recensământ al populației, nici de 

a defini cine constituie acest popor5 iar, pe de altă parte, documentele ONU referitoare la 

activitățile economice de pe teritoriile neautonome se referă deopotrivă, atunci când este 

vorba despre avantaje socio-economice, la locuitorii teritoriilor respective
6
. Ținând cont de 

aceste diferențe și de dificultățile întâmpinate în analiza impactului asupra unui popor ale 

cărui contururi nu sunt încă definite, precum și de faptul că preferințele sunt extinse la 

produse de pe un teritoriu anume, așadar avantajele vor fi, în mod logic, legate în principal de 

acest teritoriu, analiza s-a concentrat pe beneficiile oferite populației din Sahara Occidentală. 

 

Prezentul raport are ca obiectiv să răspundă acestor cereri din partea Consiliului. El a fost 

redactat pe baza: 

 

 ansamblului datelor statistice disponibile; 

 informațiilor transmise între Uniunea Europeană și Maroc; 

 consultărilor desfășurate cu o gamă largă de actori din sfera socioeconomică și politică 

a populației Saharei Occidentale, în special prin întâlniri cu organizații ale societății 

civile, cu parlamentari din Sahara Occidentală, cu operatori economici și cu 

reprezentanți ai Frontului Polisario;  

                                                            
3 Hotărârea Curții de Justiție din 21 decembrie 2016, Consiliu/Frontul Polisario, C-104/16 P, 
ECLI:EU:C:2016:973. 
4 Conform hotărârii citate din 21 decembrie 2016, teritoriul Saharei Occidentale are un „statut separat 
și distinct” în virtutea principiului autodeterminării, care i se aplică (punctul 92). În hotărârea sa din 27 
februarie 2018 (cauza C-266/16, Western Sahara Campaign) privind acordul de pescuit dintre Uniune și Maroc, 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene indică faptul că „teritoriul Saharei Occidentale nu intră sub incidența 
noțiunii de „teritoriu al Marocului” ” (punctul 64) și că „apele adiacente teritoriului Saharei Occidentale nu sunt 
incluse în zona de pescuit marocană” (punctul 69). 
5 A se vedea punctul 1.2.2, al treilea paragraf. 
6 Rezoluția adoptată de Adunarea generală la 7 decembrie 2017 cu privire la activitățile economice și 
alte activități contrare intereselor popoarelor din teritoriile neautonome (document A/RES/72/92 din 14 
decembrie 2017). 
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 observațiilor formulate de Frontul Polisario în cadrul recursului său T-512/12 și de 

Western Sahara Campaign în cadrul litigiului la nivel național care a dat naștere cauzei 

C-266/16; 

 rapoartelor anuale ale Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite privind 

situația din Sahara Occidentală și a site-ului web al Misiunii ONU pentru organizarea 

unui referendum în Sahara Occidentală
7
;  

 informațiilor disponibile în domeniul public. 

 

Totodată, serviciile Comisiei Europene și ale Serviciului European de Acțiune Externă 

(SEAE) au menținut contacte periodice cu echipa trimisului personal al Secretarului General 

al ONU pentru Sahara Occidentală. Obiectivul acestor contacte a fost să garanteze că acordul 

propus va veni în sprijinul eforturilor Secretarului General al ONU de a ajunge la o soluție 

privind autodeterminarea poporului din Sahara Occidentală conform principiilor și 

obiectivelor Cartei ONU.  

 

1.2 Domeniul evaluării și chestiuni metodologice 
 

1.2.1 Domeniul studiului 

 

Obiectul prezentei evaluări este acela de a determina avantajele oferite populațiilor Saharei 

Occidentale, bazându-se pe parametrii pertinenți, în cadrul articolului 73 din Carta ONU. 

Astfel, se vor analiza potențialele repercusiuni ale acordului asupra dezvoltării durabile a 

Saharei Occidentale, în special în ceea ce privește avantajele oferite populațiilor locale vizate 

și impactul exploatării resurselor naturale asupra teritoriilor respective. Impactul efectiv 

asupra dezvoltării durabile și asupra populațiilor locale nu poate fi însă evaluat decât dacă 

acordarea preferințelor tarifare are un efect asupra fluxurilor comerciale dintre Uniune și 

Sahara Occidentală. Din acest motiv, este în primul rând necesar să se evalueze impactul 

preferințelor tarifare asupra fluxurilor comerciale dinspre Sahara Occidentală înspre Uniunea 

Europeană.  

 

Doar într-o etapă ulterioară se va putea analiza impactul efectiv asupra dezvoltării durabile și 

a populațiilor locale; în realitate, această problemă nu se pune decât dacă acordarea 

preferințelor tarifare are un efect asupra fluxurilor comerciale dintre Uniune și Sahara 

Occidentală. 

 

Aceste preferințe prevăd, în anumite condiții, aplicarea unei taxe vamale preferențiale (taxă 

zero pentru majoritatea produselor) atunci când mărfurile sunt introduse în Uniune. Taxa 

vamală aplicabilă este determinată în funcție de trei elemente: poziția tarifară la care se 

încadrează marfa în nomenclatura vamală
8
, originea mărfii, adică țara din care provine și, în 

anumite cazuri, valoarea mărfii. Ca urmare a prezentului raport, va fi uneori necesar să se facă 

trimitere în mod detaliat la aceste noțiuni. 

1.2.2 Constrângeri metodologice 

 

Constrângerile metodologice sunt de diferite naturi și țin de: 

                                                            
7 https://minurso.unmissions.org/  

https://minurso.unmissions.org/secretary-general-reports  
8 Este vorba despre nomenclatura reglementată de Sistemului armonizat de denumire și codificare a 
mărfurilor, denumită „Nomenclatura SA”.  

https://minurso.unmissions.org/
https://minurso.unmissions.org/secretary-general-reports
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 calitatea informațiilor disponibile,  

 practica urmată până la hotărârea Curții din 21 decembrie 2016, 

 definirea domeniului evaluării în sine, 

 dificultatea pe care o întâmpină Uniunea, în calitate de terță parte, cu privire la 

evaluarea impactului acordului și mai ales a beneficiilor acestuia pentru populațiile 

vizate. 

 

 

Informațiile disponibile. În general, informațiile statistice referitoare la Sahara Occidentală 

rămân incomplete și eterogene. Acest lucru este evident legat de situația politică specială a 

teritoriului. De exemplu, chiar dacă pe site-urile diferitelor instituții marocane (printre care 

Consiliul economic, social și de mediu și Înaltul Comisariat pentru Planificare) figurează 

numeroase informații, teritoriul Saharei Occidentale nu coincide exact cu teritoriul 

„provinciilor din sud” la care fac referire autoritățile marocane în publicațiile lor sau în 

informațiile transmise serviciilor Comisiei Europene (regiunile Laâyoune-Sakia el Hamra, 

Dakhla-Oued ed Dahab și Guelmim-Oued Noun). Acest obstacol poate fi însă depășit, dat 

fiind că activitatea economică ce face obiectul prezentului raport se concentrează în regiunile 

Laâyoune-Sakia el Hamra și Dakhla-Oued ed Dahab.  

 

Practica urmată până la hotărârea Curții din 21 decembrie 2016. În ceea ce privește datele 

aflate la dispoziția instituțiilor Uniunii, limitele metodologice sunt legate de practica utilizată 

cu precădere până la 21 decembrie 2016, data hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Deoarece mărfurile din Sahara Occidentală importate în Uniune au beneficiat de facto de 

aceleași preferințe ca mărfurile originare din Maroc, nu este posibil în general să se facă o 

distincție între importurile din Maroc și cele din Sahara Occidentală și să se evalueze 

ponderea produselor originare din Sahara Occidentală pornind de la bazele statistice ale 

Uniunii privind comerțul exterior (de exemplu, baza de date COMEXT furnizată de Eurostat). 

Numai în cazul produselor pescărești datele obținute din sistemul TRACES (Trade Control 

and Expert System) gestionat de Comisia Europeană permit să se estimeze ponderea 

produselor pescărești transformate în acest teritoriu și importate în Uniunea Europeană. 

 

Definirea domeniului evaluării. Expresia „populații vizate” face obiectul unor interpretări 

diferite și chiar divergente
9
. Ea se poate referi la populațiile care locuiesc pe acest teritoriu; 

aceasta este interpretarea marocană, care nu face distincție între locuitori pe bază 

etnică/comunitară. Expresia poate face trimitere și la anumiți locuitori, în special pe bază 

etnică/comunitară (din Sahara Occidentală); în acest caz, populațiile vizate pot fi cel puțin în 

parte persoane care locuiesc în afara Saharei Occidentale (refugiați), iar anumiți locuitori 

actuali stabiliți recent ar putea să nu facă parte dintre acestea. Aceasta este interpretarea 

reținută în special de Frontul Polisario. Dacă se reține o definiție etnică/comunitară a 

populației vizate, este necesar să se reamintească trei elemente: (1) misiunea ONU pentru 

organizarea unui referendum în Sahara Occidentală (MINURSO) a depus eforturi timp de 13 

ani, între 1991 și 2004, pentru a defini persoanele care pot participa la exercitarea dreptului la 

autodeterminare al poporului Saharei Occidentale, fără a ajunge la un rezultat concludent; (2) 

populațiile care se definesc ca fiind din Sahara Occidentală sunt stabilite într-un spațiu mult 

mai vast decât Sahara Occidentală, care include sudul Marocului, Mauritania, o parte a 

                                                            
9 Este de remarcat faptul că, în timp ce versiunea franceză a directivelor de negociere vorbește de 
„populations” (populații), versiunea engleză se referă la „people” (popor). Acest fapt reflectă deja o 
terminologie variabilă la nivelul documentelor ONU. De exemplu, avizul din 16 octombrie 1975 al Curții 
Internaționale de Justiție utilizează, în concluziile sale, termenul „populations” în versiunea franceză, dar 
„people” în versiunea engleză. 
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Algeriei, precum și grupuri semnificative din Europa, America de Nord etc.; (3) aceste 

populații din Sahara Occidentală, tradițional nomade, au legături familiale care depășesc 

frontierele regiunii. Aceste elemente indică dificultățile cărora trebuie să le facă față serviciile 

Comisiei Europene în absența unui mijloc precis și fiabil de a determina cine aparține 

„populației [din Sahara Occidentală] vizate”. 

 

Totodată, efectele avantajelor tarifare asupra resurselor naturale, a ocupării forței de muncă și 

a drepturilor omului sunt dificil de măsurat, deoarece sunt indirecte. 

 

Chiar dacă prezentul raport a fost elaborat în cea mai obiectivă manieră cu putință, exercițiul 

are limitele sale naturale: pe de o parte, pozițiile părților la litigiul privind Sahara Occidentală 

și statutul său sunt radical opuse, iar, pe de altă parte, nu există nicio analiză independentă 

mandatată de ONU a beneficiilor acordurilor comerciale internaționale asupra Saharei 

occidentale. De asemenea, Uniunea Europeană nu are nici competențe, nici mijloace directe 

de a desfășura anchete pe teritoriul Saharei Occidentale.  

 

În orice caz, s-a considerat că este necesar ca mai întâi să se analizeze dacă acordul are un 

efect pozitiv asupra fluxurilor comerciale dintre Sahara Occidentală și Uniunea Europeană. 

Pornind de la această premisă, serviciile Comisiei Europene au încercat să stabilească care ar 

fi consecințele la nivelul locurilor de muncă și al exploatării resurselor naturale. În măsura 

posibilului, serviciile Comisiei Europene au încercat, de asemenea, să identifice dacă impactul 

ar putea fi diferențiat în funcție de originea persoanelor vizate (autohtone/neautohtone). 

 

În scopul prezentului raport, serviciile Comisiei Europene au efectuat o analiză încrucișată a 

ansamblului datelor aflate la dispoziția lor. Deși incomplete, aceste informații permit totuși 

obținerea unei aproximări a impactului extinderii preferințelor comerciale ale acordului de 

asociere la exporturile din Sahara Occidentală sau, altfel spus, evaluarea impactului 

neacordării acestor preferințe asupra economiei teritoriului, a dezvoltării durabile și a 

populațiilor vizate. 

 

Din examinarea activității economice a Saharei Occidentale rezultă că sectoarele cu un flux de 

exporturi semnificativ către Uniune sunt sectorul pescuitului și sectorul agricol. În 

continuarea prezentului raport sunt analizate potențialele repercusiuni ale acordului asupra 

sectoarelor menționate. A fost inclus în analiză și sectorul fosfaților, având în vedere 

potențialul său. 

 

1.3 Consultări cu populațiile vizate 
 

Unul dintre obiectivele acestei negocieri a fost să se asigure faptul că, în procesul de pregătire 

a modificării protocoalelor nr. 1 și 4 la acordul de asociere, „populațiile vizate de acesta să fie 

asociate într-un mod adecvat”. În absența oricărei alternative care să permită consultarea 

directă a populației din Sahara Occidentală, serviciile Comisiei Europene și SEAE au 

desfășurat consultări cu o gamă largă de organizații reprezentative ale societății civile din 

Sahara Occidentală, cu parlamentari, cu operatori economici și cu organizații printre care 

Frontul Polisario. Cea mai mare parte a acestor organizații și asociații și-au făcut cunoscute 

opiniile Comisiei Europene și SEAE, în special Frontul Polisario; doar câteva dintre acestea 

au refuzat invitația la dialog. Aceste consultări s-au concentrat pe obiectivul principal, acela al 

transmiterii reciproce de poziții și comentarii cu privire la interesul pe care l-ar putea prezenta 

pentru populațiile Saharei Occidentale și pentru economia teritoriului extinderea tratamentului 

preferențial acordat produselor marocane la produsele din Sahara Occidentală importate în 
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Uniunea Europeană. 

2 DREPTURILE OMULUI ÎN SAHARA OCCIDENTALĂ 
 

2.1 Situația drepturilor omului în Sahara Occidentală 
 

În general, situația drepturilor omului în Sahara Occidentală corespunde situației drepturilor 

omului din Maroc. Mecanismele și legile care reglementează protecția sunt aceleași. Cu toate 

acestea, în Sahara Occidentală există anumite elemente specifice legate de conflictul politic, 

în special în ceea ce privește libertatea de exprimare, de demonstrație și de asociere. Astfel, 

orice „subminare a integrității teritoriale”, inclusiv manifestările de independență pro-

Polisario, este interzisă și poate fi pedepsită cu amendă sau chiar cu închisoarea.  

 

În cadrul cauzei T-512/12, Frontul Polisario a raportat în special încălcarea drepturilor omului 

de către Maroc în ceea ce-i privește pe civilii din Sahara Occidentală cu ocazia manifestațiilor 

de protest. Potrivit anumitor organizații ale societății civile și organizații neguvernamentale
10

, 

deficiențele legate de situația drepturilor socioeconomice și a drepturilor civile și politice ar fi 

mai des invocate în Sahara Occidentală decât în Maroc. Acest aspect a fost subliniat și în 

ultimul raport al Secretarului General al ONU privind Sahara Occidentală
11

. Ținând cont de 

natura specifică a diferendului, anumite organizații din Sahara Occidentală raportează în 

special acte de subminare a libertății de exprimare, de demonstrație și de asociere. În această 

privință, respectivele organizații din Sahara Occidentală au raportat dificultățile întâmpinate 

în desfășurarea activităților lor din cauza absenței recunoașterii juridice. În ciuda climatului de 

reformă încurajator din ultimii ani, anumite practici represive persistă, iar anumiți actori ai 

societății civile continuă să se confrunte cu obstacole în activitățile cotidiene. 

 

În ultimii ani, autoritățile au făcut eforturi pentru a răspunde anumitor preocupări ale 

comunității internaționale și ale societății civile, însă mijloacele de măsurare a acestor eforturi 

și de verificare a impactului lor asupra situației drepturilor omului mai trebuie consolidate. Un 

progres important realizat în cursul ultimilor ani a fost recunoașterea de către Maroc a 

Asociației victimelor încălcărilor grave ale drepturilor omului din Sahara Occidentală 

(ASVDH), prima asociație din Sahara Occidentală care a fost înregistrată. Consolidarea 

comisiilor regionale ale Consiliului Național pentru Drepturile Omului (CNDH), care 

funcționează la Dakhla și Laâyoune, a contribuit, de asemenea, la ameliorarea posibilităților 

de a urmări situația drepturilor omului în teritoriu. 

 

Marocul a fost supus în septembrie 2017 celei de a treia evaluări periodice universale în 

cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, în cursul căreia a primit 244 de 

recomandări. Acestea se referă în principal la abolirea pedepsei cu moartea, combaterea 

violenței împotriva femeilor, respectarea egalității dintre femei și bărbați, eliminarea 

discriminărilor împotriva copiilor născuți în afara căsătoriei sau suprimarea pedepselor pentru 

raporturile consimțite între adulți de același sex. Această evaluare periodică universală a 

                                                            
10 A se vedea rapoartele Amnesty International și Human Rights Watch. 
https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/report-morocco/ (consultat la 
23.4.2018) 
https://www.hrw.org/fr/middle-east/n-africa/morocco/western-sahara (consultat la 23.4.2018). 
11 Raportul Secretarului General privind situația din Sahara Occidentală. Documentul Consiliului de 
Securitate al ONU nr. S/2018/277. A se vedea în special punctele 65-73. 

https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-africa/morocco/report-morocco/
https://www.hrw.org/fr/middle-east/n-africa/morocco/western-sahara
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evidențiat o serie de provocări legate de prioritatea dreptului internațional în domeniul 

drepturilor omului în raport cu dreptul intern. 

 

2.2 Cadrul de funcționare al cooperării dintre Uniunea Europeană și Maroc 

în materie de drepturile omului și de democrație. 
 

Sahara Occidentală face de mult timp obiectul unui dialog între Uniunea Europeană și Maroc 

în ceea ce privește drepturile omului și democrația, în cadrul acordului de asociere care 

prevede la articolul 2 că „respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale 

ale omului, astfel cum sunt enunțate în Declarația universală a drepturilor omului, stau la baza 

politicilor interne și internaționale ale Comunității și ale Marocului și constituie un element 

esențial al prezentului acord”. 

 

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Maroc în materie de drepturile omului au fost însoțite 

de un dialog regulat în plan politic, purtat la nivel înalt cu prilejul reuniunilor Consiliului de 

asociere și al vizitelor oficiale ale înalților responsabili, sau la nivel tehnic în cadrul 

subcomitetului „Drepturile omului, democrație și guvernanță”
12

, care se reunește anual de la 

înființare. 

 

Chiar dacă contactele informale pe această temă s-au menținut în ultimii ani, dificultățile 

întâmpinate în relațiile bilaterale după hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2015 (cauza 

T-512/12) au făcut ca organizarea oficială a unor astfel de reuniuni să devină imposibilă. În 

urma procesului de normalizare în curs și în perspectiva relansării relațiilor bilaterale, 

Uniunea Europeană intenționează să relanseze acest dialog înainte de finalul anului 2018. 

 

În cursul schimburilor menționate au fost evocate progresele înregistrate în aplicarea 

reformelor legate de diferite drepturi individuale și colective, dar și programele finanțate de 

Uniune în ceea ce privește drepturile omului și guvernanța. În acest cadru au fost abordate și 

aspecte legate de anumite cazuri individuale de presupuse încălcări ale drepturilor omului, 

acest punct fiind deosebit de pertinent în cazul Saharei Occidentale. 

 

În cadrul dialogului său politic, Uniunea Europeană subliniază cu regularitate importanța 

respectării statului de drept, mai ales în domeniul justiției. Acest dialog este dublat de un 

sprijin important din partea Uniunii Europene pentru reforma sistemului judiciar marocan, 

care vizează ameliorarea accesului la justiție, asigurarea unei mai bune protecții judiciare a 

drepturilor și libertăților publice, precum și consolidarea eficacității sistemului judiciar. Acest 

dialog instituțional de natură politică și tehnică este completat de dialogul cu societatea civilă. 

 

Delegația Uniunii Europene în Maroc întreține contacte frecvente cu Consiliul Național 

pentru Drepturile Omului (CNDH). Această instituție independentă exercită un rol important 

de supraveghere a situației drepturilor omului în Maroc, în special prin intermediul comisiilor 

regionale din Sahara Occidentală. Uniunea Europeană susține CNDH printr-un program 

consacrat consolidării capacității sale instituționale, inclusiv a comisiilor regionale de la 

Dakhla și Laâyoune. 

 

Totodată, Uniunea Europeană are contacte frecvente și cu alți actori, printre care organizații 

internaționale și reprezentanți ai țărilor terțe, care se deplasează cu regularitate în Sahara 

                                                            
12 Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de asociere UE-Maroc din 26 septembrie 2006 privind crearea subcomitetului 
pentru drepturile omului, democratizare și guvernanță (JO L 276 din 7.10.2006, p. 73). 
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Occidentală și furnizează informații detaliate cu privire la situație. În ceea ce o privește, 

Delegația Uniunii Europene a efectuat la rândul său deplasări în Sahara Occidentală în 2015, 

anterior întreruperii intervenite în relațiile bilaterale. 

 

În fine, Uniunea Europeană consultă rapoartele agențiilor ONU pentru protecția drepturilor 

omului care au vizitat Sahara Occidentală, inclusiv pe cele ale Înaltului Comisar al ONU 

pentru Drepturile Omului și ale Raportorului special al ONU pentru tortură. 

 

 

2.3 Consecințe ale modificării protocoalelor nr. 1 și 4 ale acordului de 

asociere asupra situației drepturilor omului în Sahara Occidentală. 
 

Dezvoltarea economică pe care o induce modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul de 

asociere dintre Uniune și Maroc, mai ales prin faptul că facilitează accesul la piața europeană 

și promovarea investițiilor străine în Sahara Occidentală, ar urma să favorizeze totodată 

dezvoltarea drepturilor socioeconomice, cum ar fi accesul la locuri de muncă sau la prestații 

sociale. Într-o perspectivă pe termen lung, deschiderea spre lumea exterioară și multiplicarea 

schimburilor, comerciale și de altă natură, care vor însoți modificarea ar urma să genereze o 

evoluție socioeconomică și culturală de natură să contribuie la extinderea și consolidarea 

clasei de mijloc, precum și la o mai bună circulație a elitelor. Impulsul dat activității private și 

libertății de a întreprinde ar putea atenua logica dependenței de puterea centrală, care riscă pe 

termen lung să compromită dezvoltarea sociopolitică a teritoriului. 

 

Cu toate că temporizarea intervenită în relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Maroc 

după hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2015 (cauza T-512/12) a complicat 

desfășurarea regulată a dialogurilor referitoare la drepturile omului, spiritul de conciliere 

consolidat care a dominat normalizarea raporturilor contractuale dintre Uniunea Europeană și 

Maroc va contribui la relansarea dialogului sub o formă regulată. În această privință, cadrul de 

referință în care se înscrie modificarea protocoalelor (articolul 2 din acordul de asociere care 

garantează respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale) nu poate decât 

să consolideze supravegherea respectării drepturilor omului în Sahara Occidentală, în special 

cu privire la aspectele socioeconomice. De asemenea, aplicarea în cadrul modificării 

acordului a unui mecanism de schimb regulat de informații privind exploatarea durabilă a 

resurselor naturale va fi de natură să favorizeze o repartiție mai echitabilă din punct de vedere 

social a beneficiilor dezvoltării. Pe această bază, proiectele specifice de cooperare destinate 

segmentelor de populație care beneficiază cel mai puțin de modificarea acordului (de 

exemplu, populațiile nomade) vor putea fi identificate cu mai multă ușurință. 

 

În general, în ceea ce privește impactul preconizat al extinderii preferințelor tarifare la 

produsele din Sahara Occidentală asupra situației drepturilor omului din acest teritoriu, este 

indicat să se facă o analogie cu efectul Acordului de asociere UE-Maroc asupra situației 

drepturilor omului din Maroc. În măsura în care acordul încurajează convergența normativă 

către reglementările Uniunii Europene din diverse domenii, se constată un efect pozitiv 

indirect în special în ceea ce privește condițiile de muncă (de exemplu, măsurile de siguranță), 

legislația muncii (de exemplu, protecția copilului), măsurile fitosanitare sau protecția 

consumatorului. 
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3 ECONOMIA SAHAREI OCCIDENTALE - AVANTAJE ECONOMICE 

PENTRU POPULAȚIILE VIZATE  
 

3.1 Imagine generală asupra economiei Saharei Occidentale și a necesității 

diversificării acesteia 
 

Încă marcată de deficitul său istoric de dezvoltare și rămasă mult timp la periferia curentelor 

economice și comerciale internaționale, Sahara Occidentală este un teritoriu de 266 000 km², 

în principal deșertic, cu o populație de circa 584 000 de locuitori
13

. 

 

Conform informațiilor disponibile, Sahara Occidentală este o mică economie de piață, a cărei 

activitate se articulează în jurul pescuitului și al prelucrării produselor pescărești, al minelor 

de fosfat, al agriculturii (în special cultivarea fructelor și legumelor timpurii și păstoritul 

nomad), comerțul și artizanatul. Alte sectoare sunt încă în faze incipiente de dezvoltare, de 

exemplu turismul și sectorul energiilor din surse regenerabile. 

 

În cadrul unei scheme de dezvoltare bazate pe un raport strâns între centru și periferie, 

guvernul central marocan are o greutate preponderentă în politica de dezvoltare a economiei 

din Sahara Occidentală și joacă un rol important în domeniul ocupării forței de muncă, al 

dezvoltării infrastructurilor și al redistribuției sociale în teritoriu. Acest rol de impulsionare al 

administrației centrale s-a intensificat încă și mai mult în cursul ultimului deceniu, permițând 

Saharei Occidentale să recupereze o parte din decalajul față de regiunile cele mai dezvoltate 

din Maroc. Direcția studii și previziuni financiare din cadrul Ministerului marocan al 

Economiei și Finanțelor subliniază astfel că în perioada 2007-2014 regiunile Dakhla-Oued ed 

Dahab și Laâyoune-Sakia el Hamra au înregistrat o creștere regională superioară creșterii 

naționale, de 4,9 puncte în 2011-2014 și de 5,6 puncte în 2007-2010. SE subliniază de 

asemenea faptul că această constatare se datorează investițiilor publice aprobate în regiunile 

din sud, pentru a le transforma în regiuni competitive pe plan național
14

. 

 

De asemenea, Consiliul economic, social și de mediu din Maroc indică într-un raport din 

martie 2013
15

 că „PIB-ul celor trei regiuni sudice a fost în 2010 de 21,7 miliarde de dirhami, 

echivalentul a 3,5 % din bogăția națională produsă anual”. În raport se mai arată că „ în timp 

ce șomajul [conform unei anchete a Înaltului Comisariat pentru Planificare 2007/2011] 

afectează 15,2 % din populația activă, față de 8,9 % la nivel național (35,1 % în cazul 

femeilor față de 10,2 % la nivel național), regiunile Laâyoune și Dakhla sunt printre cele mai 

sărace din țară (cu rate ale sărăciei de 2,2 %, respectiv 2,6 %, față de 8,9 % la nivel național)”. 

În sfârșit, raportul mai subliniază, pe de o parte, că „activitatea sectorului privat este slabă în 

aceste regiuni” și, pe de altă parte, că „statul, prin funcțiile sale în materie de suveranitate și 

sprijinindu-se pe investițiile publice, pe cheltuielile administrației și pe distribuția ajutoarelor 

sociale a reprezentat elementul central al acestei transformări”. 

 

Până în prezent nu au fost găsite în Sahara Occidentală resurse petroliere de importanță 

comercială dar, în pofida unei oarecari tasări a solului, sunt în curs o serie de campanii de 

                                                            
13 http://www.un.org/en/decolonization/pdf/Western-Sahara2017.pdf (consultat la 23.4.2018) 
14 Direcția studii și previziuni financiare. Studii DSPF, iunie 2017: Profilul creșterii economice a regiunilor (consultat la 
23.4.2018).  
https://www.finances.gov.ma/depf/SitePages/publications/en_catalogue/etudes/2017/croissance_des_regions.pdf 
15 Consiliul economic, social și de mediu – Model de dezvoltare regională pentru provinciile din sud – Evaluare a respectării 
drepturilor fundamentale ale omului în provinciile din sud (consultat la 23.4.2018) 
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Web%20Rapport%20Effectivite%20des%20droits%20VF%2011042013.pdf 

http://www.un.org/en/decolonization/pdf/Western-Sahara2017.pdf
https://www.finances.gov.ma/depf/SitePages/publications/en_catalogue/etudes/2017/croissance_des_regions.pdf
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Web%20Rapport%20Effectivite%20des%20droits%20VF%2011042013.pdf
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prospectare. Având în vedere dimensiunea redusă a pieței interne din Sahara Occidentală și 

concentrarea producției pe un număr foarte limitat de produse, provocarea majoră a economiei 

teritoriului este diversificarea activităților spre sectoare care creează locuri de muncă și 

venituri pentru întregul teritoriu și pentru întreaga populație, diversificarea economică fiind 

esențială pentru deschiderea comerțului.  

 

Această deschidere economică internațională și diversificarea pe care o induce sunt cu atât 

mai importante cu cât economia teritoriului evoluează într-un context regional maghrebian în 

mare măsură neschimbat, marcat de stagnarea la un nivel foarte slab a comerțului 

intraregional, de lipsa cooperării transfrontaliere și de faptul că anumite frontiere sunt în 

continuare închise.  

 

În noiembrie 2015, guvernul marocan a anunțat o serie de investiții în vederea diversificării 

activității, iar confederația generală a întreprinderilor din Maroc prevedea în martie 2015 o 

inițiativă în valoare de 609 milioane de dolari sub formă de investiții pentru regiune. Potrivit 

cifrelor anunțate de Comisia Națională de Investiții cu prilejul reuniunii sale din ianuarie 2018 

sub autoritatea șefului guvernului, în 2018 cea mai mare parte a investițiilor prevăzute de 

Maroc ar urma să se concentreze asupra Saharei Occidentale și să se ridice la aproximativ 1,5 

miliarde EUR, fiind însoțite de crearea a circa 3000 de locuri de muncă.  
 
 

Investițiile Marocului în 2018  

 
 

 

 

Investițiile deja realizate sau planificate de Maroc în acest teritoriu contrastează însă puternic 

cu relativa diminuare a investițiilor internaționale și cu atitudinea expectativă care pare să le 

frâneze dezvoltarea.  

 

Un argument major al celor care se opun ideii includerii Saharei Occidentale în acordul de 

asociere este faptul că Marocul și-ar multiplica investițiile structurante în acest teritoriu, cu 

scopul politic al anexării teritoriului prin transformarea identității acestuia. În acest scop, 

Marocul ar fi pus în aplicare o practică administrativă și economică de ansamblu
16

. În acest 

sens, Frontul Polisario califică exploatarea resurselor naturale din Sahara Occidentală aflată 

                                                            
16 A se vedea în special raportul elaborat de Frontul Polisario în cadrul recursului T-512/12: „Sahara Occidentală 
– Statut și exploatare economică — Studiu juridic realizat la cererea Frontului Polisario – mai 2012”. 
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sub control marocan drept „spoliere economică al cărei scop este modificarea structurii 

societății din Sahara Occidentală”
17

. 

 

În același sens, în ceea ce privește populația, se argumentează că Marocul a urmărit o politică 

de instalare a persoanelor provenind din Maroc în Sahara Occidentală, prin intermediul mai 

multor stimulente. Astfel, începând cu 1975, mii de cetățeni marocani s-ar fi instalat în Sahara 

Occidentală, populația din Sahara Occidentală devenind drept urmare o minoritate pe propriul 

său teritoriu. Includerea sau nu a acestei categorii de populație în noțiunea de „popor din 

Sahara Occidentală” sau „populație locală”, ar avea, bineînțeles, consecințe evidente asupra 

unui viitor referendum privind statutul Saharei Occidentale
18

. 

 

Primul argument nu este legat, de fapt, de obiectul prezentului raport: el se referă la un aspect 

de politică generală, însă nu în mod direct la extinderea preferințelor tarifare prevăzute în 

Acordul de asociere UE-Maroc la produsele din Sahara Occidentală. Este adevărat că orice 

activitate de producție implică utilizarea resurselor naturale; acest lucru însă nu poate conduce 

a priori la interzicerea oricărei activități economice, deoarece, în caz contrar, ar fi interzisă 

orice posibilitate de dezvoltare economică. Cu ocazia consultării operatorilor economici din 

Sahara Occidentală în februarie 2018, mai mulți interlocutori au susținut că populația are 

dreptul la dezvoltare și că nu este rezonabil să se aștepte o soluție la conflict în cadrul ONU 

pentru ca o astfel de evoluție să fie posibilă. O astfel de abordare ar echivala cu înghețarea 

oricărei activități în teritoriu și ar putea fi asimilată unei sancțiuni împotriva populației locale.  

 

În ceea ce privește al doilea argument, este adevărat că, din cauza blocajului în care a ajuns 

litigiul, populațiile din Maroc s-au amestecat cu populația autohtonă din Sahara Occidentală, 

fapt care a dus în mod natural la modificarea structurii populației din teritoriu. Acest lucru nu 

permite totuși estimarea prematură a populației care ar putea fi efectiv consultată în cadrul 

unui referendum privind statutul acestui teritoriu. În plus, deși nu poate fi contestat faptul că o 

proporție semnificativă a populației din Sahara Occidentală trăiește în afara acestui teritoriu
19

, 

este, de asemenea, incontestabil faptul că o mare parte a acestei populații trăiește pe teritoriul 

în cauză. Această populație are dreptul de a solicita să participe la procesul de dezvoltare 

economică. 

 

Având în vedere nivelul scăzut al populației, modelul de dezvoltare economică al teritoriului 

se bazează în mare parte pe dezvoltarea unui număr restrâns de produse pentru export. Pentru 

a evalua beneficiile acordului pentru populațiile în cauză, este necesar să se analizeze în 

detaliu impactul acordului propus asupra principalelor sectoare de export, actuale și 

potențiale, al produselor originare din Sahara Occidentală. 

3.2 Interese pentru principalele sectoare economice de export 

3.2.1 Sectorul agricol 

3.2.1.1 Introducere 

 

Dată fiind topografia regiunii, producția agricolă din Sahara Occidentală este concentrată într-
                                                            
17 A se vedea punctul 242 din Hotărârea T-512/12. 
18 A se vedea litigiul la nivel național care a dat naștere cauzei C-266/16: Second Witness Statement of John 
Gurr. 
19 Această parte a populației nu a putut fi cuantificată din cauza absenței unui recensământ în taberele de 
refugiați din Tindouf (Algeria). Potrivit mai multor surse, ea reprezintă între 20 % (potrivit simpatizanților pro-
marocani din Sahara Occidentală) și 50 % (potrivit Frontului Polisario) din populația totală a Saharei 
Occidentale. 
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un număr limitat de sectoare de producție. Prin natura sa deșertică, regiunea este orientată 

spre creșterea animalelor (în principal cămile, capre și oi); această activitate este favorizată de 

dezvoltarea terenurilor pentru pășunat și de cererea locală de produse de origine animală 

provenite din agricultură. Ar trebui subliniat faptul că produsele de origine animală obținute 

în Sahara Occidentală nu respectă încă standardele sanitare necesare pentru a avea acces la 

piața europeană, fapt care explică absența exporturilor de astfel de produse în Uniunea 

Europeană
20

.  

 

Totodată, zona Dakhla se bucură de o climă temperată (18-25 °C pe parcursul întregului an), 

de un nivel constant de lumină a soarelui și de o apă ușor sulfuroasă, factori propice 

producției de culturi în sere, fără utilizarea suprafețelor agricole, cu o valoare adăugată 

ridicată și oarecum în avans față de producția marocană
21

. 

 

Conform informațiilor furnizate de Maroc, în 2016 în regiune existau 6847 de exploatații 

agricole (toate activitățile și produsele luate împreună). Activitatea agricolă pare să fie o sursă 

majoră de locuri de muncă, oferind un număr de circa 35 000 de locuri de muncă într-o 

regiune cu 584 000 de locuitori, unde rata șomajului este de aproximativ 15 %, cu mult peste 

media națională (9 %).  

 

3.2.1.2 Producția agricolă, comerțul cu Uniunea Europeană și impactul socioeconomic 

 

Fructele și legumele din categoria „timpurii” constituie unul dintre principalele sectoare de 

export din Sahara Occidentală către Uniunea Europeană. Potrivit informațiilor transmise 

serviciilor Comisiei Europene, în 2016, producția de fructe și legume timpurii în cadrul 

teritoriului a ocupat aproximativ 900 de hectare (ha)
22

, cu o recoltă estimată de 64 000 de 

tone (t). Pe baza datelor disponibile, ar fi vorba despre produse cu o valoare adăugată ridicată, 

reprezentate de tomate în proporție de 78 % (50 000 t de diferite tipuri și varietăți) și de 

pepene galben în proporție de 22 % (14 000 t). O astfel de producție ar fi destinată exportului 

către Uniunea Europeană, Rusia, țări africane și pentru piața locală. Produsele recoltate fiind 

transportate către centrele de sortare și ambalare situate în regiunea Agadir, este dificil să se 

stabilească cu precizie destinația finală a produselor în funcție de piața de export, dar se 

presupune că fructele și legumele produse în Sahara Occidentală se numără, de asemenea, 

printre produsele exportate către Uniunea Europeană, care constituie o piață profitabilă.  

 

În cadrul Acordului de asociere UE-Maroc, produsele agricole marocane beneficiază de 

condiții preferențiale de acces la piața Uniunii. Aceste condiții se traduc prin scutirea de la 

                                                            
20 Din consultările desfășurate în februarie 2018 reiese că creșterea animalelor, în special a cămilelor, este o 
activitate foarte importantă. Mai mulți interlocutori au evidențiat faptul că locuitorii din Sahara Occidentală 
sunt prin tradiție crescători nomazi și că se îndreaptă cu preponderență către această activitate. Acest fapt 
arată că un studiu limitat la evaluarea impactului direct al acordului nu poate reda complexitatea societății din 
Sahara Occidentală. 
21 Pentru a plasa producția agricolă din Sahara Occidentală într-un context mai larg, trebuie remarcat faptul că 
Marocul este o țară cu o tradiție puternică în agricultură. În 2016, contribuția agriculturii la economie a fost 
estimată la 12 % din PIB la nivelul întregii țări. Suprafața agricolă utilă (SAU) se ridică la 8,7 milioane de hectare, 
din care 52 % este dedicată culturii cerealiere și 3 % producției de legume și fructe timpurii. Legumele 
reprezintă principala categorie de produse agricole pe care o exportă Marocul în Uniunea Europeană (951 de 
milioane EUR în 2016), urmate de fructe, cu excepția citricelor (347 de milioane EUR) și de citrice (175 de 
milioane EUR). În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, sectorul agricol grupează 39 % din populația 
activă la nivel național, acest procent putând fi dublu în mediul rural. 
22 Suprafața utilizată pentru cultivarea fructelor și legumelor timpurii în Sahara Occidentală reprezintă mai 
puțin de 0,4 % din totalul marocan. 
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plata taxelor vamale fără limite de volum pentru majoritatea produselor
23

, anumite fructe și 

legume făcând obiectul unor dispoziții specifice și putând fi supuse inclusiv unor restricții 

cantitative (contingente tarifare). 

 

Pe baza datelor disponibile pentru 2016 și presupunând că toate produsele cultivate în Sahara 

Occidentală sunt exportate în UE, aplicarea preferințelor prevăzute de acordul de asociere 

pentru cele 14 000 de tone de pepeni galbeni ar reprezenta un beneficiu de aproximativ 1,3 

milioane EUR sub formă de taxe vamale economisite. În mod similar, în ceea ce privește 

tomatele, dacă preferințele ar fi acordate pentru întreaga producție (50 000 t), beneficiul ar fi 

de aproximativ 5,3 milioane EUR sub formă de taxe vamale economisite, cu condiția să nu 

se aplice anumite norme specifice
24

. Ar trebui precizat că volumul exporturilor de tomate ar 

face obiectul condițiilor tarifare prevăzute în acord, printre care aplicarea contingentului 

acordat Marocului. În ceea ce privește volumul, exporturile de tomate și de pepeni galbeni ar 

fi reprezentat 12,7 %, respectiv 31,09 % din totalul produselor exportate în 2016. În 

ansamblu, volumul total al importurilor de fructe și legume din Maroc s-a ridicat în 2016 la 

1,2 miliarde de tone, cu o valoare de 1,4 miliarde EUR. 

 

Din punct de vedere socioeconomic, producția de fructe și legume timpurii este o sursă 

importantă de locuri de muncă. Într-adevăr, prin natura sa, adesea în condiții de seră și fără 

utilizarea suprafețelor agricole, producția de fructe și legume timpurii cu valoare adăugată 

ridicată necesită o utilizare intensivă a forței de muncă. În 2016, aceasta a reprezentat 

aproximativ 14 000 de locuri de muncă directe (cu o medie de 15 lucrători pe hectar). 

Această cifră reprezintă aproximativ 40 % din totalul locurilor de muncă în agricultură din 

regiune. 

 

S-a afirmat că această activitate nu aduce beneficii populațiilor locale. Acest argument a fost 

invocat în special în contextul litigiului la nivel național care a dat naștere cauzei C-266/16, în 

cadrul căreia s-a indicat că, în 2008, sectorul agricol din zona Dakhla avea 4 000 de lucrători 

sezonieri cu contracte de 10 luni și circa 200 de angajați permanenți, lucrătorii sezonieri 

venind din Maroc pentru sezonul de recoltare și întorcându-se apoi în țara lor. Conform 

Western Sahara Resource Watch, pentru Maroc, agricultura este o modalitate de a popula 

teritoriul, iar această activitate cunoaște o dezvoltare. 

 

În această privință, este adevărat că Marocul nu a furnizat date privind repartiția locurilor de 

muncă în sectorul fructelor și legumelor timpurii între populația din Sahara Occidentală și alți 

angajați. Acest aspect a fost discutat cu autoritățile marocane, pentru care realizarea de 

statistici pe o bază „etnică” ar fi contrară principiilor nediscriminării aplicate în Maroc. Cu 

toate acestea, în cadrul consultărilor care au avut loc în februarie 2018, interlocutorii, dintre 

care majoritatea se declarau din Sahara Occidentală, au indicat că dezvoltarea sectorului 

aduce beneficii reale populației locale (din Sahara Occidentală). Ar trebui remarcat faptul că 

toți reprezentanții aleși (parlamentari, președinți de regiuni) și actorii economici locali 

(inclusiv președinții camerelor de comerț, agricultură și pescuit) care au participat la 

                                                            
23 Nu se acordă nicio preferință pentru „zahăr” (produsele care intră sub incidența codurilor NC 1701 și 1702, 
cu excepția anumitor subpoziții tarifare). 
24 Pentru realizarea acestui calcul, prețul unitar pentru anul 2016 a fost stabilit la 1 066EUR/t pentru pepeni 
galbeni (45 de milioane de tone importate, pentru o valoare în vamă de 48 de milioane EUR), cu o taxă vamală 
normală (taxa vamală aplicabilă în Uniune sub regimul clauzei națiunii celei mai favorizate) de 8,8 %. Pentru 
tomate, prețul unitar este fixat la 1 059EUR/t (417,14 milioane de tone importate, pentru o valoare în vamă de 
393,75 milioane EUR), cu o taxă vamală normală cuprinsă între 8,8 % și 14,4 % în funcție de perioada din an, cu 
precizarea că circa 80 % dintre exporturi au loc între începutul lunii noiembrie și sfârșitul lunii aprilie (taxă de 
8,8 %). 
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consultări se consideră originari din teritoriul Sahara Occidentală. Acestea fiind spuse, trebuie 

reamintit faptul că Uniunea nu are competențe de anchetă într-o țară terță cu scopul de a 

stabili dacă persoanele angajate într-un sector de activitate aparțin unui anumit segment al 

populației
25

. 

 

3.2.1.3 Utilizarea resurselor 

 

Orice activitate agricolă implică utilizarea resurselor naturale, în special a solului și a apei. În 

cazul Saharei Occidentale, apa se dovedește a fi principala constrângere, din cauza naturii 

terenului și a precipitațiilor reduse. Studiile efectuate sugerează existența unei pânze freatice 

în Sahara, chiar dacă este dificil să se cuantifice cu exactitate nivelul rezervelor și gradul de 

refacere a acestora.  

 

În conformitate cu informațiile furnizate de Maroc, pânza freatică are o suprafață foarte mare 

(90 000 km²), este adâncă (până la 1 800 m) și include rezerve permanente estimate la 3 

miliarde m³. Monografia generală a regiunii Dakhla-Oued ed Dahab, alcătuită de Direcția 

Generală a Colectivităților Locale din cadrul Ministerului de Interne din Maroc, indică 

existența unui „bazin sedimentar (numit Laâyoune-Dakhla), care ocupă partea occidentală a 

bazinului de-a lungul Oceanului Atlantic și are o suprafață de aproximativ 110 000 km² pe 

continent. Aceasta este relativ bogat în rezervoare de apă subterană cu extindere generalizată, 

dar nivelul de cunoștințe disponibile este încă insuficient, existând diferențe semnificative în 

ceea ce privește adâncimea, litologia, productivitatea și calitatea apei. Cu toate acestea, 

primele indicii arată că, în plan hidrogeologic, acest bazin conține mai multe pânze freatice cu 

multiple straturi, conținând rezerve importante de apă, care însă nu sunt regenerabile”. 

 

În prezent, apa utilizată pentru irigarea producției de fructe și legume timpurii provine din 

pânza freatică (care este folosită și pentru furnizarea apei potabile). În conformitate cu 

informațiile furnizate de Maroc, cantitățile utilizate în prezent pentru agricultură se ridică la 

mai puțin de 3 milioane m³, echivalentul a 0,1 % din volumul disponibil. Western Sahara 

Ressource Watch susține că rezervele de apă subterane din Sahara Occidentală ar fi în prezent 

excesiv exploatate de sectorul agroindustrial din teritoriu, în special la Dakhla. Autoritățile 

marocane sunt conștiente de aceste probleme și au luat măsuri de remediere. Într-adevăr, 

observații similare au fost formulate de diverse instituții marocane, care au subliniat faptul că 

„practica cultivării intensive de anumite produse (tomate, pepeni galbeni) destinate exportului 

este cu atât mai dăunătoare cu cât în regiune irigațiile sunt asigurate pe baza unei pânze 

                                                            
25 În contextul aceluiași recurs, s-a indicat că, în 2010, numărul de persoane angajate în industria agricolă 
marocană din Sahara Occidentală era de 6 480. Potrivit Ministerului marocan al Agriculturii, această cifră se va 
tripla până în 2020; 2 000 de hectare ar urma să fie cultivate până în 2020 iar producția destinată exportului ar 
urma să crească la 160 000 de tone în 2020. În sfârșit, în același context, s-a afirmat că 95 % din producția 
agricolă, inclusiv tomatele, castraveții și pepenii galbeni, este exportată, dar că fondurile obținute datorită 
regimului preferențial nu au fost investite în infrastructura de care beneficiază poporul din Sahara Occidentală 
[a se vedea litigiul la nivel național care a dat naștere cauzei C-266/16: Second Witness Statement of John Gurr 
– paginile C-74-75]. În această privință, este necesar să se sublinieze că fi foarte restrictiv să se evalueze 
caracterul benefic al unui acord pentru o populație determinată strict pe baza returului, câștigurile obținute din 
vânzarea produselor trebuind să se întoarcă în totalitate la populația în cauză. În schimb, ar fi mai degrabă util 
să se examineze dacă populația are beneficii în general și dacă nu este discriminată în căutarea unui loc de 
muncă. După cum s-a menționat anterior, din consultările efectuate în februarie 2018 reiese că nu există dovezi 
cu privire la existența discriminării în domeniul ocupării forței de muncă. Acest lucru a fost confirmat de mai 
mulți interlocutori, inclusiv de persoane din Sahara Occidentală. 
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freatice fosile al cărei potențial nu a fost clar evaluat până în prezent”
26

. În 2013, Înaltul 

Comisariat pentru Planificare din Maroc remarca, la rândul său, în ceea ce privește 

exploatarea pânzei freatice, că „gradul în care constrângerile de mediu sunt luate în 

considerare în regiunile sudice este în mod clar insuficient. Mijloacele aflate la dispoziția 

statului pentru supravegherea și prevenirea riscurilor de poluare a litoralului, deși în curs de 

ameliorare, continuă să fie limitate. Pomparea excesivă a resurselor de apă reprezintă o 

amenințare gravă”.
27

 La pagina 26, acest raport adaugă: „practica cultivării intensive de 

anumite produse (tomate, pepeni galbeni) destinate exportului este cu atât mai dăunătoare cu 

cât în regiune irigațiile sunt asigurate pe baza unei pânze freatice fosile al cărei potențial nu a 

fost clar evaluat până în prezent”. 

 

Chestiunea rămâne deschisă în ceea ce privește volumul exact și caracteristicile pânzei 

freatice, precum și măsura în care exploatarea acesteia riscă efectiv epuizarea sa, având 

implicit un impact negativ asupra resurselor naturale din Sahara Occidentală. 

 

Cu toate acestea, pentru a optimiza utilizarea apei extrase în prezent din pânza freatică, au fost 

instalate sisteme de irigație localizată (prin picurare) pentru producția de fructe și legume 

timpurii. În plus, de câțiva ani, autoritățile marocane dezvoltă măsuri de limitare a utilizării 

apei și de sensibilizare a utilizatorilor, sub forma unor „contracte de apă” (pentru Sahara 

Occidentală, contractul este în prezent în curs de elaborare). 

 

În plus, autoritățile au lansat o cerere de proiecte pentru construcția unor stații de desalinizare 

a apei de mare, în principal pentru alimentarea cu apă potabilă, dar și pentru irigații, la Dakhla 

și Boujdour. Conform calendarului prevăzut, stația de la Dakhla ar urma să fie operațională 

începând cu 2020. O astfel de infrastructură ar permite extinderea suprafeței cultivate la 

5 000 ha, în cadrul unui proiect de parteneriat public-privat în domeniul irigațiilor. Realizarea 

efectivă a acestor investiții, precum și calendarul acestora urmează să fie confirmate. 

 

3.2.1.4 Perspective 

 

Planul „Marocul verde” (PMV), declinat sub forma Planului agricol regional (PAR), prevede 

o creștere a suprafeței (de la 900 la aproximativ 5 000 ha), care ar duce la o creștere a 

producției, ajungând la aproximativ 500 000 de tone de fructe și legume timpurii. În acest caz, 

creșterea suprafeței și a producției ar putea duce la crearea a 60 000 de noi locuri de muncă 

(cifră care depinde de tehnicile de producție și de o posibilă diversificare a produselor 

cultivate), care ar rămâne în regiune, generând noi venituri. O astfel de producție cu valoare 

adăugată ridicată ar genera un potențial ridicat pentru export. Este evident faptul că, pentru a 

fi sustenabilă, dezvoltarea acestei activități va trebui să ia în considerare utilizarea 

responsabilă a resurselor naturale, în special a apei.  

 

Numărul de locuri de muncă și beneficiile s-ar putea multiplica la rândul lor în momentul în 

care produsele de origine animală vor îndeplini criteriile sanitare necesare care permit accesul 

pe piața UE. Cu toate acestea, în momentul de față este dificil să se estimeze cu mai multă 

precizie consecințele economice și sociale ale exportului de astfel de produse.  

 

În general, nu este posibil să se afirme că eventualele efecte economice ale unei astfel de 

                                                            
26 A se vedea Monografia generală a regiunii Dakhla-Oued ed Dahab, alcătuită de Direcția Generală a 
Colectivităților Locale din cadrul Ministerului de Interne din Maroc - 2015, paginile 25-26. 
27http://www.cese.ma/Documents/PDF/Web%20Rapport%20Effectivite%20des%20droits%20VF%2011042013.
pdf (consultat la 23.4.2018) 

http://www.cese.ma/Documents/PDF/Web%20Rapport%20Effectivite%20des%20droits%20VF%2011042013.pdf
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Web%20Rapport%20Effectivite%20des%20droits%20VF%2011042013.pdf
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creșteri ar prezenta avantaje sistematice și directe pentru populațiile autohtone. Se poate doar 

presupune că aceste populații ar avea cel puțin beneficii indirecte. În timpul consultărilor care 

au avut loc în februarie 2018, mai mulți interlocutori au subliniat importanța sectorului agricol 

pentru dezvoltarea regiunii, sugerând că absența preferințelor tarifare ar însemna sfârșitul 

dezvoltării agriculturii din teritoriu.  

 

3.2.1.5 Concluzie 

 

Sahara Occidentală are o producție agricolă, în special de legume și fructe timpurii (tomate și 

pepene galben), pentru care există piață în Uniunea Europeană. Această producție este 

estimată la 64 000 de tone și corespunde unui număr de circa 14 000 de locuri de muncă 

directe. Valoarea importului unei astfel de producții se ridică la aproximativ 65 de milioane 

EUR. În absența preferințelor tarifare, pentru aceste exporturi ar trebui plătite taxe vamale de 

6,6 milioane EUR. 

 

Aceste beneficii economice ar putea fi extinse dacă în viitor Sahara Occidentală și-ar dezvolta 

mai mult producția și exporturile către Uniune în cadrul proiectelor analizate în momentul de 

față. O astfel de evoluție ar avea impact și asupra numărului de locuri de muncă, care ar crește 

de cinci ori potrivit unor estimări.  

 

Deși producția agricolă afectează resursele de apă, acest impact este compensat prin diverse 

măsuri. În general, se pare, pe de o parte, că în prezent există puține alternative credibile care 

să permită dezvoltarea economică a teritoriului în cauză și, pe de altă parte, că 

inconvenientele care rezultă din utilizarea resurselor de apă sunt compensate de impactul 

economic pozitiv pentru Sahara Occidentală. 

 

3.2.2 Sectorul produselor pescărești 

 

3.2.2.1 Introducere  

 

Înainte de a analiza în detaliu sectorul pescuitului din Sahara Occidentală, ar trebui reamintit 

faptul că scopul prezentului raport este acela de a evalua impactul acordului asupra dezvoltării 

durabile și în special avantajele pentru populațiile locale și impactul exploatării resurselor 

naturale asupra teritoriilor respective. Aceasta presupune determinarea efectelor potențiale ale 

acordului asupra exporturilor din teritoriu către Uniune. În acest context, determinarea originii 

produselor vizate este un element esențial. Produsele obținute din pescuitul maritim în afara 

apelor teritoriale (12 mile marine) dobândesc originea navei care le-a pescuit. Condițiile 

referitoare la originea produselor pescărești, definite la articolul 5 din protocolul nr. 4 al 

acordului de asociere, stabilesc că produsele pescuite de către navele uneia dintre părți la 

Acordul de asociere sunt considerate ca fiind de origine preferențială. 

 

Peștele capturat în afara apelor teritoriale dobândește origine preferențială pe baza criteriilor 

legate de proprietate, pavilion, echipaj și înmatricularea navei (criterii stabilite în protocolul 

nr. 4 al Acordului de asociere). Având în vedere că nu există o flotă de pescuit care să 

arboreze pavilionul Saharei Occidentale, peștele pescuit nu dobândește niciodată originea 

preferențială Sahara Occidentală (cu excepția apelor teritoriale). Abia în etapa prelucrării 
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produsul prelucrat poate deveni originar din Sahara Occidentală și, prin cumulul de origine
28

, 

poate beneficia de preferințe tarifare. 

 

În scopul evaluării impactului acordului, studiul trebuie să se axeze, prin urmare, pe 

activitățile de prelucrare de produse pescărești pe teritoriul Saharei Occidentale și pe impactul 

pe care acordarea sau refuzul acordării preferințelor l-ar avea pentru această producție. Nu se 

ia așadar în considerare activitatea de pescuit sau locul (apele) unde are loc această activitate: 

în realitate, aceste aspecte privesc doar într-o măsură foarte limitată obiectivul acestei analize. 

 

Produsele prelucrate sunt produse din pește capturat în general de-a lungul coastei Saharei 

Occidentale, în apele teritoriale (12 mile) și în zona economică exclusivă (200 de mile) 

adiacentă, dar poate fi vorba și de pește capturat în afara acestei zone (apele teritoriale sau 

zona economică exclusivă a Marocului). 

3.2.2.2 Sectorul pescuitului în Sahara Occidentală 

 

Sectorul pescuitului este concentrat în Laâyoune, Boujdour și Dakhla. Conform informațiilor 

furnizate de Maroc, în aceste orașe există 141 de întreprinderi de prelucrare a produselor 

pescărești, care angajează direct sau indirect circa 90 000 de persoane și prelucrează produse 

cu o valoare estimată de 4,9 miliarde de dirhami (aproximativ 450 de milioane EUR), din care 

2,6 miliarde de dirhami (aproximativ 240 de milioane EUR) sunt destinate exportului (din 

care aproximativ 60 % sunt destinate Uniunii). 

 

Sectorul pescuitului și prelucrării produselor pescărești este cel mai mare furnizor de locuri de 

muncă din teritoriu și totodată principalul sector de export
29

. Cu toate acestea, activitatea de 

pescuit rămâne concentrată în amonte din cauza instalațiilor de prelucrare insuficiente, care nu 

permit sporirea valorii produselor
30

. El figurează așadar printre sectoarele cu potențial ridicat 

de creștere și de creare de locuri de muncă din Sahara Occidentală. 

 

Uniunea Europeană a contribuit la dezvoltarea activităților de prelucrare a produselor 

pescărești în Sahara Occidentală. În conformitate cu dispozițiile protocolului la Acordul de 

parteneriat în sectorul pescuitului dintre UE și Maroc privind sprijinul sectorial, UE a finanțat, 

de asemenea, numeroase acțiuni precum construirea de infrastructuri și echipamente pentru 

îmbunătățirea competitivității și a ocupării forței de muncă în sectorul de prelucrare a 

produselor pescărești. 

 

3.2.2.3  Exporturile de produse pescărești către Uniunea Europeană 

 

În conformitate cu informațiile furnizate de Maroc, exporturile către Uniune de produse 

pescărești
31

 din Sahara Occidentală și valoarea taxelor neachitate datorită aplicării 

                                                            
28 Produsele suficient prelucrate pe baza materialelor originare sunt considerate ca fiind de origine 
preferențială în conformitate cu protocolul nr. 4 al acordului de asociere. 
29 În 2012, teritoriul furniza 78 % din volumul capturilor din Maroc și din Sahara Occidentală luate împreună și 
79 % în ceea ce privește valoarea. 
30 A se vedea raportul Consiliului Economic, Social și de Mediu: „Un nou model de dezvoltare pentru provinciile 
din sud - octombrie 2013”, pagina 44  
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Web-Rapport-NMDPSR-FR.pdf (consultat la 23.4.2018) 
31 Produsele pescărești vizate sunt cele enumerate în capitolul 3 din nomenclatura tarifară (pești și crustacee, 
moluște și alte nevertebrate acvatice) și la pozițiile 1504 (grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau 
de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic), 1603 (extracte și sucuri de carne, de pești sau de 
crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice), 1604 (preparate și conserve din pește; caviar și 

 

http://www.ces.ma/Documents/PDF/Web-Rapport-NMDPSR-FR.pdf
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preferințelor prevăzute în Acordul de asociere UE-Maroc, sunt următoarele: 

 

 

 2015 2016 

 
Valoarea 

importurilor 

Cuantumul taxelor 

la import 

Valoarea 

importurilor 

Cuantumul taxelor 

la import  

 1 000 EUR 
1 000 

EUR 

Taxa 

medie 
1 000 EUR 

1 000 

EUR 

Taxa 

medie 

Maroc și Sahara 

Occidentală 
1 087 952 133 356 12,3 % 1 171 854 136 562 11,7 % 

Sahara Occidentală 

% 

121 823 

11,2 % 

9 093 

6,8 % 
7,5 % 

134 010 

11,4 % 

9 477 

6,9 % 
7,1 % 

       

Cursul de schimb EUR/MAD utilizat: 10,819 (2015) și 10,836 (2016) 

 

La nivel de tonaj, conform informațiilor furnizate de Maroc, exporturile din Sahara 

Occidentală se ridică la 44 891 de tone pentru 2015 și la 54 637 de tone pentru 2016
32 33

. În 

ceea ce privește valoarea, importurile provenite din Sahara Occidentală s-ar ridica la 121 

de milioane EUR pentru 2015 și la 134 de milioane EUR pentru 2016, depășind 

semnificativ nivelul de 11 % reprezentând valoarea totală a importurilor din Maroc și Sahara 

Occidentală
34

. 

 

Prin urmare, cifrele furnizate de Maroc indică o valoare a exporturilor de produse pescărești 

din Sahara Occidentală către UE inferioară celei care reiese din datele Uniunii privind 

importurile, în timp ce cifrele pentru totalitatea exporturilor către Uniune de produse din 

Maroc și Sahara Occidentală (1,01 miliarde EUR pentru 2015, respectiv 1,14 miliarde EUR 

pentru 2016) sunt similare cu datele Uniunii. În ceea ce privește concesiile preferențiale, 

tabelul de mai sus arată că valoarea taxelor nepercepute datorită aplicării preferințelor tarifare 

prevăzute în Acordul de asociere UE-Maroc este cuprinsă între 9 și 9,5 milioane EUR pe an. 

 

În ceea ce privește unitățile care prelucrează produse pescărești în Sahara Occidentală, 

exporturile către UE trebuie să provină din unități „autorizate” sau din întreprinderi de 

prelucrare/depozitare. Lista unităților autorizate este publică și disponibilă pe site-ul internet 

                                                                                                                                                                                          
înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește) și 2301 (făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din 
carne, organe, pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației 
umane; jumări). 
32 Toate aceste importuri au intrat în Uniune beneficiind de preferințe tarifare (taxă zero), pe baza regulilor de 
origine stabilite în protocolul nr. 4 al Acordului de asociere UE-Maroc. 
33 Conform cifrelor Uniunii (sursa: estimări extrase din baza de date TRACES și Eurostat), importurile în Uniune 
de produse pescărești provenind de la unități agreate din Sahara Occidentală erau estimate la 69 350 tone în 
2015 și la 58 436 tone în 2016. Aceste cifre reprezintă 30,9 %, respectiv 23,9 % din volumul total al importurilor 
de produse pescărești originare din Maroc (și din Sahara Occidentală) pentru anii respectivi. Diferențele 
constatate în raport cu informațiile furnizate de Maroc pot fi explicate prin modalitatea de calcul al exporturilor 
de produse din Sahara Occidentală. 
34 Potrivit estimărilor serviciilor Comisiei Europene, importurile din Sahara Occidentală reprezentau, în 2015 și 
2016, 21,2 %, respectiv 10,6 % din totalul importurilor din Maroc și din Sahara Occidentală: importurile de 
produse pescărești din Sahara Occidentală în Uniune se ridicau la 215 milioane EUR în 2015 și la 122 de 
milioane EUR în 2016 (cifrele oficiale Eurostat corespunzătoare totalului exporturilor din Maroc și din Sahara 
Occidentală sunt de 1,01 miliarde EUR în 2015 și de 1,14 miliarde EUR în 2016). În conformitate cu informațiile 
furnizate de Maroc, exporturile din Sahara Occidentală de produse pescărești se ridicau la 121 de milioane EUR 
în 2015 și la 134 de milioane EUR în 2016. Aceste diferențe pot fi explicate prin faptul că cifrele furnizate de 
Uniune se raportează la importurile în UE și sunt exprimate în euro, în timp ce cifrele furnizate de Maroc se 
raportează la exporturi și sunt exprimate în dirhami convertiți în euro. 
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al Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene (DG SANTE)
35

. 

 

Din această listă reiese că unitățile autorizate în cadrul teritoriului pentru prelucrarea 

produselor pescărești și de acvacultură se află în următoarele trei localități costiere: Dakhla (în 

sud), Laâyoune (în nord) și Boujdour (în centru). 

 

Potrivit informațiilor furnizate de Maroc, situația locurilor de muncă directe în unitățile care 

exportă în Uniune, inclusiv câteva vase-fabrică, este după cum urmează: 

 

Oraș 
Număr de 

unități 

Număr de angajați 

Permanenți Temporari 

2015 2016 2015 2016 

Dakhla 89 1 908 1 994 5 723 5 983 

Laâyoune 48 1 197 1 248 3 591 3 743 

Boujdour 4 118 124 354 371 

Total 141 3 223 3 366 9 668 10 097 

 

 

Potrivit informațiilor furnizate de Maroc, aproximativ 50 % din producția acestor unități este 

destinată Uniunii Europene. Prin urmare, se poate concluziona că jumătate din aceste locuri 

de muncă (peste 6 500 de persoane în 2016) depind direct de exporturile către UE. 

 

Lista unităților furnizată de Maroc coincide cu cea a unităților autorizate în conformitate cu 

legislația Uniunii. 

 

3.2.2.4 Impactul aplicării preferințelor comerciale 

 

Extinderea preferințelor prevăzute de Acordul de asociere UE-Maroc la produsele din Sahara 

Occidentală ar permite importul în regim de scutire de taxe vamale în Uniune al unor produse 

pescărești din Sahara Occidentală cu o valoare cuprinsă între 100 de milioane EUR și 200 de 

milioane EUR. Extinderea preferințelor tarifare la acele exporturi ar duce la neperceperea în 

Uniune a unei sume de 9 până la 9,5 milioane EUR pe an. 

 

Dacă luăm în considerare speciile de produse pescărești exportate din teritoriu, tabelul 

următor prezintă principalele specii vizate în 2015 și în 2016 în ceea ce privește taxele 

nepercepute: 

 

Specii 
Nivelul 

taxei 
(*)

 

2015 2016 

1 000 EUR 
1 000 

EUR 

Caracatițe, congelate 8 % 5 412,73 5 348,19 

Sardine, congelate 23 % 1 137,41 1 198,29 

Macrou, în conservă 25 % 417,14 608,01 

Sardine, în conservă 25 % 452,67 378,55 

Sepii, congelate 6 % 255,02 370,30 

Calmari, congelați 6 % 188,32 325,16 

Macrou, congelat 20 % 128,39 292,70 

(*) Taxă vamală aplicabilă în Uniune sub regimul clauzei națiunii celei 

                                                            
35 https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/MA/FFP_MA_ro.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/MA/FFP_MA_ro.pdf
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mai favorizate (nu se aplică nicio preferință) 

 

În sfârșit, în ceea ce privește locurile de muncă create direct sau indirect în Sahara 

Occidentală prin producția și prelucrarea produselor pescărești, direct pe navele de pescuit, în 

unitățile de prelucrare a produselor pescărești sau generate în sectoarele legate de producția de 

produse pescărești, cifrele sunt următoarele
36

: 

 

Oraș Număr de angajați 2015 2016 

Dakhla 

Pe uscat 
Temporari 22 915 23 931 

Permanenți 7 638 7 977 

Pe mare 
Temporari - - 

Permanenți 15 082 15 082 

Laâyoune 

Pe uscat 
Temporari 14 338 14 973 

Permanenți 4 779 4 991 

Pe mare 
Temporari - - 

Permanenți 15 633 15 633 

Boujdour 

Pe uscat 
Temporari 1 419 1 482 

Permanenți 473 494 

Pe mare 
Temporari - - 

Permanenți 5 528 5 528 

 

TOTAL 

Pe uscat Temporari 38 672 40 386 

Permanenți 12 891 13 462 

Pe mare Temporari - - 

Permanenți 36 243 36 243 

     

Conform informațiilor furnizate de Maroc, aproximativ 50 % din producția acestor unități este 

destinată Uniunii, așadar se poate presupune că circa 45 000 de locuri de muncă depind 

direct sau indirect de exporturile către UE. 

 

Având în vedere faptul că taxele pe produsele pescărești sunt ridicate, chiar foarte ridicate în 

unele cazuri (de exemplu: 25 % pentru conservele de sardine), preferințele tarifare (taxe zero) 

pot aduce schimbări semnificative în ceea ce privește deciziile de aprovizionare ale 

importatorilor din Uniune. În cazul Saharei Occidentale, neacordarea preferințelor ar putea 

avea ca efect faptul că activitatea de prelucrare efectuată în prezent în Sahara Occidentală 

s-ar putea deplasa în altă parte - în special în Maroc - pentru a putea beneficia de 

preferințe, în detrimentul populațiilor locale
37

. 

 

Există afirmații potrivit cărora această activitate nu aduce beneficii populațiilor locale. S-a 

făcut referire la demonstrațiile din 2012 ale absolvenților Institutului Tehnic de Pescuit 

Maritim care au protestat împotriva excluderii de pe piața muncii din sectorul pescuitului, ca 

urmare a faptului că interviurile de angajare în sectorul pescuitului aveau loc în Maroc, și au 

solicitat ca aceste interviuri să se deruleze la Laayoune. Afirmații similare au fost formulate în 

2011 și 2013 (a se vedea diferitele rapoarte ale Western Sahara Resource Watch
38 39 40

). Cu 

                                                            
36 Aceste date includ locurile de muncă menționate în tabelul precedent. 
37 În temeiul actualei legislații și în conformitate cu dispozițiile din Acordul de asociere UE-Maroc, este suficient 
ca produsele să fie pescuite în afara apelor teritoriale (12 mile) din Sahara Occidentală de către navele uneia 
dintre cele două părți pentru ca aceste produse, prelucrate în Maroc, să beneficieze de tratament preferențial 
în Uniune. 
38 http://www.wsrw.org/a214x2342 (consultat la 23.4.2018). 
39 http://www.wsrw.org/a204x2048 (consultat la 23.4.2018). 

http://www.wsrw.org/a214x2342
http://www.wsrw.org/a204x2048
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toate acestea, din informațiile publice nu rezultă că aceste practici ar fi continuat ulterior sau 

că ar fi avut loc manifestații în acest sens după 2013. În orice caz, aceste afirmații nu 

constituie totuși dovada faptului că persoanele din Sahara Occidentală ar fi efectiv excluse de 

pe piața muncii din sectorul pescuitului. Totodată, în cursul interviurilor desfășurate în 

februarie 2018, interlocutorii au insistat cu regularitate asupra caracterului benefic al 

extinderii preferințelor pentru sectorul agricol, dar și pentru sectorul pescuitului. Unii dintre ei 

au subliniat de altfel că populația din Sahara Occidentală este mai dispusă să lucreze în 

agricultură, o activitate tradițională, mai degrabă decât în domeniul pescuitului, o activitate în 

general nefamiliară păstorilor nomazi. 

 

3.2.2.5 Concluzie 

 

În Sahara Occidentală există o importantă industrie de prelucrare a produselor pescărești, care 

cuprinde 141 de unități autorizate să exporte în Uniunea Europeană. Exporturile de produse 

pescărești din teritoriu în 2015 și 2016 s-au ridicat la o valoare cuprinsă între 100 de 

milioane EUR și 200 de milioane EUR. Numărul de locuri de muncă dependente, direct 

sau indirect, de aceste exporturi în Uniune, a fost de circa 45 000. Extinderea preferințelor 

tarifare la aceste importuri ar avea așadar un impact important asupra economiei teritoriului și 

implicit asupra ocupării forței de muncă. De asemenea, ea ar fi compatibilă cu contribuția 

Uniunii Europene, prin acordarea de sprijin financiar, la sprijinirea și dezvoltarea, în Sahara 

Occidentală, a competitivității acestui sector, a ocupării forței de muncă, a calității vieții 

pescarilor și a unei exploatări durabile a resurselor naturale. Pe de altă parte, refuzul acordării 

acestor preferințe ar pune în pericol exporturile, dar și ocuparea forței de muncă, și ar facilita 

transferul acestor activități de transformare către alte amplasamente și, probabil, către Maroc. 

De asemenea, acest lucru ar contraveni obiectivelor Uniunii Europene de a sprijini 

dezvoltarea acestui sector în Sahara Occidentală.  

 

Importatorii europeni de produse pescărești din Sahara Occidentală au semnalat faptul că, 

având în vedere nivelul ridicat al tarifului extern comun (exclusiv preferințe - rate 

nepreferențiale), achiziționarea acestor produse ar fi mult mai puțin avantajoasă dacă nu s-ar 

acorda niciun tratament preferențial.  

 

3.2.3 Sectorul fosfaților 

 

3.2.3.1 Introducere 

 

Fosfații sunt minereuri (roci) care stau la baza îngrășămintelor fosfatice utilizate în 

agricultură. Peste 80 % din producția mondială este utilizată în agricultură; nu există un 

produs de înlocuire, iar cererea este în creștere. Cele mai importante zăcăminte se găsesc în 

prezent în Maroc
41

. 

 

Prima întreprindere mondială exportatoare de fosfat este grupul OCP (fostul Oficiu Șarifian al 

Fosfaților)
42

 care controlează în întregime filiera în Maroc și în Sahara Occidentală.  

 
                                                                                                                                                                                          
40 http://www.wsrw.org/a217x2479 (consultat la 23.4.2018). Aceste manifestații par să se refere mai curând la 
practicile navelor din Rusia. 
41 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2017-phosp.pdf (consultat la 
23.4.2018). 
42 http://www.ocpgroup.ma/  

http://www.wsrw.org/a217x2479
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock/mcs-2017-phosp.pdf
http://www.ocpgroup.ma/
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Principalele minele de fosfat se află în Maroc (Khouribga și Gantour), Sahara Occidentală 

neavând în prezent decât un singur sit de extracție, la Boucraa
43

. Rapoartele anuale ale 

grupului OCP prezintă producția din Maroc și din Sahara Occidentală, dar nu fac distincție 

între activitatea desfășurată în Maroc și cea din Sahara Occidentală.  

 

Situl de la Boucraa este exploatat de întreprinderea Phosboucraa. În prezent, acesta produce 

2,6 milioane de tone de minereu de fosfat
44

 și conține rezerve de fosfat exploatabile care ar 

ajunge pentru aproximativ 300 de ani din (rezerve estimate de 1,1 miliarde m³). Investițiile 

planificate pentru perioada 2014-2020 se cifrează la 17 miliarde de dirhami (echivalentul a 

aproximativ 1,6 miliarde EUR)
45

. 

 

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, Phosboucraa este cel mai important angajator 

privat din teritoriu, cu aproape 2200 de angajați. Potrivit OCP, în timp ce în anii 1970 

procentul forței de muncă locale era de 4 %, în 2017 este de 76 %, aproape 100 % dintre noii 

angajați fiind recrutați la nivel local. Numărul de angajați cu funcții de conducere („funcții 

manageriale”) a crescut de la o persoană în 2003 la 27 în 2017, reprezentând 55 % dintre cele 

49 de locuri de muncă care implică funcții de conducere. Această activitate economică este 

foarte importantă pentru regiune (50 de întreprinderi locale care asigură 450 de locuri de 

muncă indirecte, prestații sociale acordate familiilor și pensionarilor din cadrul sitului, 

prezența serviciilor medicale...). OCP menționează, de asemenea, prezența unei instalații de 

desalinizare a apei de mare, replantarea unui număr de 13000 de arbori, acordarea steagului 

albastru plajei de la Laâyoune începând cu anul 2008, datorită efectelor proiectului „plaje 

curate”. Pentru perioada 2013-2022, s-a alocat suma de 250 de milioane USD la bugetul 

Consiliului Phosboucraa pentru dezvoltarea socială a regiunii și suma de 140 de milioane 

USD pentru proiecte imobiliare, investițiile totale ridicându-se la 2,2 miliarde USD. 

 

Anumite părți prezintă însă o imagine mai puțin favorabilă. De exemplu, Western Sahara 

Resource Watch susține că în 1968 în industria fosfaților lucrau 1600 de angajați provenind 

din teritoriul care corespunde astăzi Saharei Occidentale
46

. În prezent, cei mai mulți dintre 

aceștia au fost înlocuiți cu marocani care s-au stabilit în cadrul teritoriului. În sector ar mai 

lucra în prezent numai 200 de angajați din Sahara Occidentală, dintr-un total de 1900 de 

persoane. Acești angajați ar fi discriminați față de colegii lor din Maroc. În plus, puțini 

angajați din Sahara Occidentală ar fi beneficiat de promovări din 1975 încoace, majoritatea 

fiind chiar concediați
47

. 

 

În această privință, trebuie subliniată mai întâi imposibilitatea de a face comparații între 

perioada actuală și cea în care Sahara Occidentală era încă o colonie spaniolă. În plus, este 

adevărat că cifrele furnizate de OCP se referă la o forță de muncă recrutată la nivel local și nu 

la o forță de muncă din Sahara Occidentală. Pe de o parte, serviciile Comisiei Europene nu 

dispun de mijloacele necesare pentru a verifica la nivel local calitatea persoanelor angajate 

(din Sahara Occidentală sau nu) și, pe de altă parte, nu este de competența Uniunii Europene 

                                                            
43 Situl Phosboucraa deținut de întreprinderea OCP are o pagină de internet: http://www.phosboucraa.ma/ 
(consultat la 23.4.2018) 
44 Potrivit Western Sahara Resource Watch, producția de fosfat din cadrul sitului de la Boucraa corespunde 
unui procent de 10 % din producția totală a Marocului și ar fi de aproximativ 3 milioane de tone pe an. 
http://www.wsrw.org/a117x521 (consultat la 23.4.2018) 
45 http://www.phosboucraa.ma/company/key-figures (consultat la 23.4.2018). 
46 De remarcat faptul că cifrele sunt, uneori, contradictorii în această privință: a se vedea raportul Asociației 
franceze de prietenie și solidaritatea cu popoarele din Africa privind repunerea în discuție a drepturilor 
contractuale ale lucrătorilor de la Phosboucraa, în Sahara Occidentală: 
http://www.afaspa.com/IMG/pdf/RAPPORT_PHOSBOUCRAA.pdf (consultat la 14.5.2018) 
47 http://www.wsrw.org/a112x576 (consultat la 23.4.2018). 

http://www.phosboucraa.ma/
http://www.wsrw.org/a117x521
http://www.phosboucraa.ma/company/key-figures
http://www.afaspa.com/IMG/pdf/RAPPORT_PHOSBOUCRAA.pdf
http://www.wsrw.org/a112x576
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să stabilească cine face parte din populația autohtonă. În plus, în timpul interviurilor 

desfășurate în februarie 2018, nu au apărut indicii privind discriminarea la angajare pe bază 

etnică. Alte informații publicate se înscriu în aceeași direcție
48

. 

 

În ceea ce privește sustenabilitatea exploatării resurselor naturale, Phosboucraa a întrebuințat 

numeroase mijloace pentru a optimiza eficiența energetică, orientându-se către energiile din 

surse regenerabile. Începând din iulie 2013, la Phosboucraa consumul este asigurat în 

proporție de 99,8 % de parcul eolian Foum El Oued.  

 

3.2.3.2 Producția, comerțul cu UE și impactul socioeconomic 

 

Producția de fosfat constituie o sursă majoră de activitate pentru teritoriul Saharei 

Occidentale. Prin urmare, este important să se exploreze potențialul fosfaților în ceea ce 

privește dezvoltarea activității industriale sahariene și beneficiile aduse populației. Cu toate 

acestea, în scopul prezentului exercițiu, utilizarea statisticilor privind comerțul nu este 

suficientă. În realitate, chiar și în această privință, cifrele totale disponibile (singura lor sursă 

fiind Marocul) nu precizează partea reprezentată de Sahara Occidentală. Este cunoscut faptul 

că, în 2015, 34 % din importurile de fosfat ale Uniunii proveneau din Maroc, dar nu este 

posibil să se determine partea corespunzătoare exporturilor din Sahara Occidentală. 

 

Cu toate acestea, în urma analizei rapoartelor specifice dedicate sectorului, este posibil să se 

stabilească impactul neaplicării preferinței tarifare pentru diferitele produse fosfatice 

importate în Uniunea Europeană. 

 

Printre îngrășămintele minerale sau chimice fosfatice, nomenclatura vamală aplicată de UE 

face distincția între „superfosfați”
49

 și celelalte tipuri de îngrășăminte fosfatice. Cea mai mare 

parte a fosforitului
50

 importat în Uniune nu este supusă taxelor vamale, inclusiv în cadrul 

regimului preferențial. Pentru aceste produse, extinderea Acordului de asociere UE-Maroc la 

produsele din Sahara Occidentală nu ar avea, prin urmare, niciun impact. Numai 

„superfosfații”
51

 sunt supuși taxelor vamale la import în Uniune (4,8 %). Pentru aceste 

produse nu se pune așadar problema impactului acordului.  

 

În perioada 2014-2016, taxele vamale în cauză au variat între 1,13 milioane EUR și 1,83 

milioane EUR. În cadrul acestor importuri în Uniune, se poate considera că ponderea 

importurilor provenind din Sahara Occidentală este marginală. Într-adevăr, în comparație cu 

siturile din Maroc, situl Phosboucraa are o capacitate de producție relativ redusă; în plus, în 

conformitate cu informațiile furnizate de Maroc, exporturile provenind din acest sit nu ar fi 

destinate Uniunii Europene
52

. 

                                                            
48 A se vedea, în special: https://www.nutrien.com/sites/default/files/uploads/2018-
01/NRF_Human%20Rights%20Assessment%20Report%202016.pdf (consultat la 14 mai 2018) 
49 Un superfosfat este un îngrășământ mineral fosfatic. 
50 Este vorba despre „fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică” clasificați în 
mare parte la poziția tarifară 25.10 din Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor („Sistemul 
armonizat”).  
51 Aceștia sunt clasificați la poziția 28.35 din Sistemul armonizat.  
52 Anumite observații contradictorii făcute de ONG-ul Western Sahara Resource Watch (raportul cu titlul „J de 
la Jaf” 2014, Western Sahara Resource Watch http://www.wsrw.org/a105x3185) indică existența unor 
exporturi către Lituania în valoare de circa 400 000 de tone pentru anul 2014 (AB LIFOSA). Având în vedere 
faptul că statisticile disponibile în Uniune nu prezintă astfel de importuri, este puțin probabil ca acest produs să 
fie clasificat drept fosfat la poziția 31.03 din SA sau ca acesta să fie destinat pieței Uniunii Europene sub această 
formă și este totodată posibil ca produsul să fi fost pur și simplu în tranzit către un punct din afara Uniunii. În 

 

https://www.nutrien.com/sites/default/files/uploads/2018-01/NRF_Human%20Rights%20Assessment%20Report%202016.pdf
https://www.nutrien.com/sites/default/files/uploads/2018-01/NRF_Human%20Rights%20Assessment%20Report%202016.pdf
http://www.wsrw.org/a105x3185
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Prin urmare, trebuie să se concluzioneze din cele de mai sus că impactul neaplicării 

preferințelor tarifare privind taxele vamale în cauză asupra producției actuale de fosfați din 

Sahara Occidentală este limitat sau chiar inexistent sau, cu alte cuvinte, că acordarea 

preferințelor tarifare prevăzute în Acordul de asociere UE-Maroc nu are niciun impact asupra 

importurilor actuale de superfosfați provenind din Sahara Occidentală. 

 

Cu toate acestea, există unele produse derivate
53

 din fosfați care nu sunt de fapt produse în 

Sahara Occidentală din cauza absenței unor situri industriale de prelucrare a fosfatului în 

cadrul teritoriului, dar care ar putea să fie produse acolo, caz în care ele ar fi beneficia de 

preferențe, deoarece importul lor în Uniune face în prezent obiectul unor taxe vamale 

cuprinse între 4,8 % și 6,5 % dacă sunt originare din țări cu care UE nu a încheiat niciun acord 

preferențial. Prin urmare, este necesar să se evalueze impactul excluderii produselor din 

Sahara Occidentală din cadrul preferinței tarifare prevăzute de Acordul de asociere UE-

Maroc; în acest scop, trebuie să se analizeze dacă prelucrarea materialelor originare din 

Sahara Occidentală efectuată în alte situri, în Maroc, are un impact asupra determinării 

originii preferențiale.  

 

Regula de origine aplicată acestor produse în cadrul acordului de asociere este decisivă pentru 

a stabili dacă un anumit impact este sau nu posibil. Acest aspect se referă la acidul fosforic și 

la anumite îngrășăminte: 

 

Acid Fosforic (SA 29.19) 

29.19 - Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați, derivații lor halogenați, sulfonați, 

nitrați sau nitrozați. 

 

Taxa vamală obișnuită (clauza națiunii celei mai favorizate) este de 6,5 %. 

Taxa preferențială în cadrul acordului de asociere este egală cu zero. 

Regula de origine aplicabilă pentru a beneficia de preferință este: modificarea clasificării 

tarifare sau regula privind valoarea adăugată (maximum 40 % materiale neoriginare) 

 

Regula de origine pentru acest produs este o modificare a poziției tarifare. Dat fiind faptul că 

fosfatul (posibil din Sahara Occidentală) este clasificat la capitolul 31 din Sistemul armonizat, 

producția de acid fosforic al cărei produs final se încadrează la capitolul 29 din Sistemul 

armonizat determină o modificare a capitolului și implicit a poziției tarifare. Prin urmare, 

prelucrarea este suficientă, iar originea preferențială a acidului fosforic nu depinde de 

originea fosfatului utilizat. Originea, criteriul decisiv pentru a defini rata taxei vamale 

aplicabile, depinde de țara în care a avut loc prelucrarea fosfatului pentru a se obține acid 

fosforic. În consecință, indiferent care este originea fosfatului utilizat, acidul fosforic produs 

în Maroc poate beneficia de tratament preferențial la importul în Uniune. 

 

Îngrășăminte (SA 31.05) 

                                                                                                                                                                                          
orice caz, într-un raport mai recent, Western Sahara Resource Watch nu mai indică existența vreunui export 
către Uniunea Europeană (http://www.wsrw.org/a111x4160, datat 24 aprilie 2018 și consultat la 13.5.2018).  
53 În ceea ce privește statisticile privind schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și Maroc (în special 
informațiile furnizate de oficiul specializat din Maroc), analiza a luat în considerare următoarele produse: 
îngrășăminte naturale și chimice, acid fosforic și fosfați, în special următoarele poziții tarifare:  
- Acid Fosforic - SA 29.19 
- Îngrășăminte minerale sau chimice fosfatice (inclusiv superfosfați) - SA 31.03  
- Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două sau trei dintre următoarele elemente fertilizante: azot, 
fosfor și potasiu; alte îngrășăminte - SA 31.05. 

http://www.wsrw.org/a111x4160
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31.05 - Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin două sau trei dintre următoarele 

elemente fertilizante: azot, fosfor și potasiu; alte îngrășăminte; produse de la acest capitol, 

prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de 

maximum 10 kg. 

 

Taxa vamală obișnuită (clauza națiunii celei mai favorizate) este de 6,5 %. 

Taxa preferențială în cadrul acordului de asociere este egală cu zero. 

Regula de origine aplicabilă pentru a beneficia de preferință este: modificarea clasificării 

tarifare cu un maxim de 50 % materiale neoriginare sau regula privind valoarea adăugată 

(maximum 40 % materiale neoriginare). 

 

Dacă s-ar aplica preferințe tarifare produselor din Sahara Occidentală, acidul fosforic produs 

la Laâyoune ar beneficia de acestea; situația ar fi aceeași și în ceea ce privește îngrășămintele, 

și aceasta din două motive, deoarece pentru a avea o origine preferențială ar trebui ca cel puțin 

50 % dintre materiile prime să fie originare, fapt de care ar beneficia Phosboucraa. Proiectele 

grupului OCP care vizează dezvoltarea unui complex industrial pentru producția de 

îngrășăminte la Laayoune (acid fosforic și îngrășăminte), dar și construirea unui nou chei în 

portul Laâyoune ar putea, prin urmare, să fie afectate de absența regimului tarifar preferențial 

pentru produsele în cauză. 

 

Într-adevăr, au fost făcute anunțuri privind viitoarele investiții pentru producția unei game mai 

largi de îngrășăminte, parte integrantă a unui plan de dezvoltare. Acest plan se bazează pe 

crearea unui complex chimic integrat la Phosboucraa care permite totodată dobândirea unei 

mai mari flexibilități în fața schimbărilor evoluțiilor pieței pentru roca fosfatică brută 

(valoarea acestei investiții este estimată la 1,2 miliarde USD). 

 

Detaliile acestui plan de investiții sunt prezentate de OCP ca reprezentând un total (incluzând, 

de asemenea, investiții pe termen mai lung) de peste 2 miliarde USD
54

. Aceste proiecte ar fi 

compromise dacă nu ar putea fi acordate preferințe produselor din Sahara Occidentală, cu 

consecințele pe care acest lucru le-ar avea pentru ocuparea forței de muncă la nivel local. 

 

3.2.3.3 Concluzie 

 

Având în vedere starea sa actuală, industria fosfatului din Sahara Occidentală - și implicit 

activitatea economică în acest sector, dar și ocuparea forței de muncă și alte aspecte 

socioeconomice - nu este afectată imediat și direct de excluderea Saharei Occidentale din 

acordul de asociere. Se pot identifica trei motive principale pentru acest lucru: 1. anumite 

produse (fosforiți) beneficiază de taxă zero (clauza națiunii celei mai favorizate), 2. nu există 

o producție de fosfați care să dispună de o piață în Uniune, 3. prelucrarea în Maroc (sau în 

orice altă țară cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord preferențial) a anumitor fosfați 

produși în Sahara Occidentală ar fi suficientă pentru a conferi produselor o origine 

preferențială în Maroc, așadar avantajul preferințelor pentru aceste produse prelucrate nu 

depinde de originea minereurilor. 

 

În același timp, se pare că acordarea de preferințe pentru produsele originare din Sahara 

Occidentală ar avea un impact asupra dezvoltării viitoare a producției anumitor fosfați. 

Într-adevăr, investițiile de amploare anunțate (peste 2 miliarde USD) în producția de produse 

                                                            
54 Aceste investiții sunt planificate în mai multe etape. 
http://www.ocpgroup.ma/sites/default/files/filiales/document/presentation_phosboucraa_fr.pdf (consultat la 
23.4.2018). 

http://www.ocpgroup.ma/sites/default/files/filiales/document/presentation_phosboucraa_fr.pdf
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derivate pe bază de fosfat în Sahara Occidentală (în special producția de acid fosforic și 

îngrășăminte) ar fi compromise în cazul în care exporturile în Uniune de aceste produse pe 

bază de fosfat nu ar putea beneficia de un tratament preferențial. În absența preferințelor, 

investițiile în alte zone în care producția ar beneficia de preferințe (de exemplu, în Maroc) ar 

fi mai atractive decât în Sahara Occidentală. Întreruperea investițiilor în Sahara Occidentală ar 

avea un impact asupra capacității de producție, a diversității produselor și, în consecință, 

asupra ocupării forței de muncă în sectorul fosfaților din regiune. 

 

4 CONSULTĂRI ALE POPULAȚIILOR VIZATE DE MODIFICAREA 

PROTOCOALELOR 1 ȘI 4 ALE ACORDULUI DE ASOCIERE  
 

4.1 Obiectivul și domeniul de aplicare ale exercițiului de consultare 

 

Unul dintre obiectivele negocierii a fost să se asigure că, în procesul de pregătire a modificării 

protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul de asociere UE-Maroc, „populațiile vizate de acesta sunt 

asociate într-un mod adecvat”. În acest scop, serviciile Comisei și SEAE au depus eforturile 

necesare pentru ca abordarea lor, atât în ceea ce privește elaborarea modificării, cât și modul 

de consultare a populațiilor vizate, să respecte hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene 

din 21 decembrie 2016, să nu aducă atingere în vreun fel rezultatului procesului ONU și nici 

să împiedice buna sa derulare. În acest sens, faptul că procesul de autodeterminare a Saharei 

Occidentale este nefinalizat a constituit o dimensiune importantă care trebuia luată în 

considerare de serviciile Comisiei și de SEAE. În plus, chiar dacă consultările se înscriau într-

un context politic foarte complex și sensibil, problema care se punea nu era aceea a 

statutului final al teritoriului, ci mai degrabă aceea de a stabili dacă Uniunea Europeană 

trebuie să aplice preferințe tarifare în cadrul Acordului de asociere UE-Maroc 

produselor provenind din Sahara Occidentală. Această perspectivă reținută de serviciile 

Comisiei și de SEAE a avut la bază, în esență, caracterul esențial economic al acordului, 

precum și intenția Uniunii Europene de a evita fragilizarea schimburilor comerciale 

tradiționale.  

 

4.2 Rezultate principale 
 

În cadrul menționat anterior, exercițiul de consultare desfășurat de serviciile Comisiei 

Europene și de SEAE a avut o triplă dimensiune. În calitate de partener la negocieri, Guvernul 

Marocului a realizat la rândul său un amplu exercițiu de consultare a aleșilor din regiune, în 

conformitate cu propriile sale norme instituționale, și a transmis concluziile acestuia 

serviciilor Comisiei Europene și SEAE. Totodată, serviciile Comisiei au dorit să se consulte 

cu o gamă cât mai largă de organizații politice, socioeconomice sau ale societății civile care 

reprezintă în principiu interesele regionale sau locale din Sahara Occidentală. În sfârșit, au 

avut loc discuții și cu Frontul Polisario, în calitate de parte la procesul de pace condus de 

Organizația Națiunilor Unite.  

 

Rezultatele consultărilor organizate de autoritățile marocane cu reprezentanți aleși din 

Sahara Occidentală în cadrul unor organisme constituționale naționale, regionale și locale. 
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La 5 și 6 martie 2018, autoritățile marocane au desfășurat consultări cu reprezentanții aleși ai 

mai multor organisme constituționale naționale, regionale și locale. Aceste consultări au 

implicat cele patru consilii regionale având interesul cel mai direct
55

, camerele lor regionale 

profesionale de agricultură, precum și Comisia pentru afaceri externe a înaltei camere a 

Parlamentului din Maroc („Camera Consilierilor”). Reprezentanții consiliilor regionale au fost 

aleși în 2015 în cadrul primelor alegeri regionale prin vot universal direct organizate în 

Maroc
56

. În ceea ce privește originea reprezentanților aleși, procesul-verbal al autorităților 

marocane indică faptul că toți consilierii regionali din regiunile Laâyoune Sakia el Hamra și 

Dakhla-Oued ed Dahab, cele două regiuni care corespund aproape integral teritoriului Saharei 

Occidentale, precum și membrii camerelor regionale de agricultură ale acestora provin din 

triburi locale din Sahara Occidentală. Jumătate dintre membrii Comisiei pentru afaceri externe 

sunt, de asemenea, ca origine, din Sahara Occidentală, inclusiv președintele. 

 

Raportul oficial al autorităților marocane cu privire la rezultatul consultării instituțiilor 

juridice marocane indică un angajament unanim al reprezentanților locali, regionali și 

naționali față de Uniunea Europeană și Maroc privind agricultura și pescuitul și coerența sa 

deplină cu politicile de dezvoltare socioeconomică naționale în aceste domenii. Reprezentanții 

aleși salută rezultatele negocierilor și subliniază beneficiile socioeconomice importante care 

decurg din acestea, în special în ceea ce privește promovarea exporturilor. De exemplu, un 

consiliu regional menționează citricele și uleiurile vegetale printre produsele de export 

promițătoare care ar trebui încurajate, în timp ce o cameră regională pentru agricultură atrage 

atenția asupra pieței potențiale care se poate deschide pentru produsele derivate de la cămile și 

asupra necesității de a coopera cu Uniunea Europeană pentru a asigura conformitatea 

produselor din Maroc cu standardele europene sanitare și fitosanitare europene. 

Reprezentanții aleși și-au exprimat, de asemenea, interesul pentru dezvoltarea unor 

mecanisme de sprijin adecvate pentru a asigura schimbul de informații și monitorizarea 

necesară în vederea optimizării beneficiilor Acordului de asociere UE-Maroc. 

 

Rezultatele consultărilor întreprinse de serviciile Comisiei Europene și de SEAE cu 

organizații politice, socioeconomice sau ale societății civile. 

Al doilea nivel de consultări, urmărite direct de serviciile Comisiei Europene și de SEAE, au 

implicat cea mai largă gamă posibilă de părți interesate din Sahara Occidentală. Obiectivul a 

fost acela de a evalua sprijinul de care se bucură Acordul de asociere UE-Maroc în rândul 

operatorilor de pe teren, în afara organismelor instituționale. 

 

În acest scop, a fost adresată o invitație unui vast eșantion de actori politici locali, unor forțe 

economice active și organizații ale societății civile, în special din domeniul drepturilor 

omului. Reuniunile au avut loc între jumătatea lunii februarie și jumătatea lunii martie 2018. 

Lista completă a organizațiilor consultate este disponibilă în anexă. 

 

Cinci dintre organizațiile societății civile consultate de serviciile Comisiei Europene și de 

SEAE au refuzat invitația
57

. Distingându-se prin proximitatea sau simpatia lor față de Frontul 

Polisario, acestea au subliniat în esență că ar trebui ca Frontul să fie consultat mai întâi în 

locul și în numele lor, că aceste consultări nu sunt compatibile cu dreptul internațional sau cu 

                                                            
55 Laâyoune Sakia el Hamra, Dakhla Oued Eddahab, Souss-Massa și L'Oriental. 
56 Cu o rată de participare de 57,66 % în regiunea Laâyoune și de 52,14 % în regiunea Dakhla, superioară mediei 
naționale. 
 
57 Asociația victimelor încălcărilor drepturilor omului din Sahara Occidentală, Asociația Al Ghad pentru 
drepturile omului, Western Sahara Campaign, Western Sahara Resource Watch, Independent Diplomat. 
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hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 decembrie 2016 și că nicio consultare în 

materie de acorduri comerciale nu poate avea loc în prezența unei „ocupații armate.” Drept 

răspuns, serviciile Comisiei Europene și SEAE și-au reiterat invitația și disponibilitatea la 

dialog pe baza unei agende deschise. 

 

Celelalte organizații ale societății civile și o serie de reprezentanți politici locali au acceptat 

invitația de a-și exprima punctele de vedere asupra modificării propuse (a se vedea anexa). Pe 

lângă faptul că reflectă polarizarea dezbaterilor politice cu privire la Sahara Occidentală, 

aceste consultări au evidențiat o recunoaștere generală a progreselor socioeconomice pe care 

le-a cunoscut Sahara Occidentală în ultimii ani. În această optică, acordurile cu Uniunea 

Europeană sunt percepute ca o pârghie puternică pentru sprijinirea unei dezvoltări ulterioare 

în direcția unei perspective de creștere durabilă. 

 

Majoritatea reprezentanților politici consultați, toți din Sahara Occidentală au solicitat 

continuarea relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și regiune în cadrul relațiilor 

dintre UE și Maroc. Aceștia și-au reafirmat profundul atașament față de identitatea lor 

culturală specifică Saharei Occidentale, recunoscând însă în același timp că prosperitatea 

regiunii și dezvoltarea socioeconomică a acesteia sunt strâns legate de eforturile de dezvoltare 

ale Marocului și de accesul implicit la piețe străine. Drept dovadă a reprezentativității lor, 

reprezentanții locali și regionali din Sahara Occidentală s-au prevalat de faptul că se aflau în 

funcții ca urmare a primelor alegeri regionale și locale prin vot direct organizate vreodată, 

alegeri supravegheate de observatori internaționali și în cadrul cărora rata de participare în 

regiunile lor a depășit media națională. 

 

Reprezentanții aleși consideră promovarea relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană drept 

un complement indispensabil la noul model de dezvoltare urmărit de Maroc în Sahara 

Occidentală începând din 2015. Scopul ambițios al acestuia este să facă trecerea de la o 

economie de inspirație etatistă nu foarte dependentă de subvențiile de la stat către un model 

mai deschis spre exterior și mai funcțional din punct de vedere economic, de natură să 

încurajeze investițiile private prin parteneriate de tip public-privat. Din acest punct de vedere, 

posibilitatea de a întreține relații comerciale cu Uniunea Europeană, principalul partener 

comercial al Marocului, este văzută ca un „cordon ombilical”. În caz contrar, eforturile de 

diversificare economică pe lângă exploatarea tradițională a materiilor prime pentru agricultură 

și pescuit (adică, în afara sectorului fosfaților) s-ar estompa rapid. 

 

Chiar dacă liderii politici din Sahara Occidentală admit că statul marocan a investit masiv în 

dezvoltarea infrastructurilor regionale, cu efecte pozitive pentru populație în ansamblul său, ei 

evidențiază totuși faptul că preferințele tarifare acordate de UE nu sunt mai puțin necesare 

pentru a optimiza și rentabiliza aceste investiții. Aceștia se așteaptă ca aceste preferințe să 

amelioreze mediul de afaceri și să promoveze investițiile europene directe, consolidând astfel 

noul model regional participativ și de dezvoltare durabilă. În schimb, persistența 

incertitudinilor juridice care compromit fluxurile comerciale dintre Uniunea Europeană și 

Sahara Occidentală ar genera un cost considerabil din punct de vedere socioeconomic, după 

cum se observă deja la nivelul încetinirii schimburilor comerciale cu anumite state europene 

sau în anumite sectoare. Îngrădirea accesului Saharei Occidentale la anumite piețe sau 

investiții nu ar face decât să recunoască dependența sa economică față de un sistem învechit 

de relații „centru-periferie”. Acest lucru ar împiedica apariția unor tendințe socioeconomice și 

politice tocmai în momentul în care dezvoltarea economică a Saharei Occidentale ia în sfârșit 

avânt. 

 

Serviciile Comisiei Europene și SEAE au consultat, de asemenea, peste cincisprezece forțe 

socioeconomice active, exportatori, întreprinzători, organizații ale societății civile din 
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domeniul protecției mediului sau al protecției drepturilor omului. Aproape toate s-au declarat 

în favoarea menținerii unor relații comerciale preferențiale cu Uniunea Europeană. Aceste 

relații sunt esențiale pentru menținerea unor raporturi comerciale stabile și pentru investiții, 

acestea fiind garanții ale unei mai bune ocupări a forței de muncă locale. Unele organizații au 

remarcat însă că avantajele acordate de Uniunea Europeană Saharei Occidentale ar putea fi 

mai uniform distribuite în rândul populațiilor locale, în special având în vedere caracterul 

puțin diversificat al economiei regionale. Din această perspectivă, ar trebui urmărit impactul 

preferințelor tarifare asupra diferitelor segmente ale populației și ar trebui avute în vedere 

măsuri însoțitoare, pentru a optimiza efectele benefice pentru grupurile sociale cele mai 

defavorizate, cum ar fi populațiile nomade. Comunitatea de valori dintre Uniunea Europeană 

și Maroc ar facilita introducerea concertată a unor astfel de mecanisme de monitorizare și 

orientare. 

 

În ceea ce privește respectarea drepturilor politice și socioeconomice în Sahara Occidentală, 

anumite preocupări exprimate de actorii societății civile prezintă o oarecare analogie cu cele 

exprimate cu privire la situația drepturilor omului în Maroc în general. S-au raportat în special 

restricții ale libertății de exprimare, fapte de corupție și deficiențe legate de asumarea 

răspunderii de către autoritățile publice. Cu toate acestea, printre problemele care s-au resimțit 

mai acut în Sahara Occidentală decât oriunde altundeva sunt cele referitoare la drepturile 

civile și politice. Printre aspectele menționate, merită amintite dificultățile cu care s-au 

confruntat anumite organizații pentru a obține înregistrarea, restricțiile de natură să împiedice 

activitatea unor apărători ai drepturilor omului sau cele care se pot aplica în materie de acces 

pe teritoriul Saharei Occidentale pentru anumiți cetățeni străini, de exemplu jurnaliști, avocați 

sau apărători ai drepturilor omului. Deși nu a fost evocată nicio politică de discriminare 

sistematică pe motive etnice în ceea ce privește accesul la locurile de muncă sau la drepturile 

sociale, au fost totuși menționate anumite cazuri individuale de abuzuri administrative sau de 

privare de drepturi. În timp ce majoritatea interlocutorilor sunt de acord cu privire la 

necesitatea menținerii coordonării ONU în desfășurarea procesului politic din Sahara 

Occidentală, mulți au subliniat, de asemenea, „dreptul la dezvoltare” al populației în 

așteptarea finalizării procesului politic. După cum a rezumat unul dintre interlocutori, 

populațiile din Sahara Occidentală sunt deja penalizate prin faptul că sunt private de dreptul la 

dezvoltare; privarea lor de acces la piețele europene din cauza unui litigiu referitor la un acord 

dintre Uniunea Europeană și Maroc le-ar penaliza dublu. Numeroși interlocutori au subliniat 

și faptul că exercitarea deplină a drepturilor omului presupune, de asemenea, dezvoltarea 

economică și că accesul populațiilor la un sistem de sănătate decent sau la educație nu poate fi 

asigurat fără resurse economice. În opinia acestora, resursele provenind din activități agricole 

și de pescuit sunt esențiale pentru teritoriu, de unde necesitatea urgentă de a găsi o soluție la 

problema legată de statutul Saharei Occidentale. Între timp, în așteptarea unei soluții politice, 

este totuși important să se răspundă cât mai curând necesităților socioeconomice ale 

momentului, exploatarea resurselor reprezentând condiția de bază pentru o viață demnă. 

 

Interconexiunile și solidaritatea între regiuni constituie, de asemenea, un aspect crucial. În 

acest sens, a fost menționat cazul orașului Smara și consecințele devastatoare ale eventualei 

sale izolări în cazul ruperii legăturilor comerciale cu Tan-Tan. 

 

În privința distribuției echitabile a resurselor, a fost deseori evocată prezența a numeroși 

locuitori din Sahara Occidentală în structura economică, deși nu a putut fi instituit niciun 

sistem transparent de monitorizare pentru a se asigura că resursele sunt în avantajul întregii 

populații. Rolul societății civile și al asociațiilor este, prin urmare, esențial pentru a se asigura 

gestionarea corectă a resurselor și responsabilitatea administrativă a autorităților publice. 
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A fost adusă în discuție și chestiunea referitoare la diasporă și la drepturile persoanelor care 

au decis să se întoarcă în Sahara Occidentală. Nu se impun niciun fel de restricții cu privire la 

întoarcerea în teritoriu a populației din Sahara Occidentală aflată în Tindouf (Algeria). 

Dimpotrivă, Marocul ar fi pus în aplicare o politică de discriminare pozitivă care oferă 

persoanelor repatriate locuri de muncă (uneori la niveluri ridicate) și locuințe. Cu toate 

acestea, conform anumitor interlocutori, populațiile din taberele de refugiați trăiesc sub un 

regim de controale stricte, iar cele care au avut posibilitatea de a pleca au plecat deja. 

 

Rezultatele consultărilor cu Frontul Polisario 

 

SEAE a desfășurat, de asemenea, consultări cu Frontul Polisario, în calitate de parte la 

procesul ONU. Reamintind că aceste consultări au fost de natură tehnică, SEAE a precizat că 

acestea nu pun sub semnul întrebării politica Uniunii Europene în ceea ce privește 

nerecunoașterea diplomatică a Frontului Polisario de către statele membre ale Uniunii 

Europene. 

 

Fără a dori să abordeze aspectele legate de modificarea protocoalelor aferente acordului de 

asociere în sine, Frontul Polisario a regretat lipsa sa de implicare în negocieri, deși dreptul 

internațional i-ar conferi competența de reprezentare în astfel de cazuri. Astfel, în opinia 

Frontului Polisario, abordarea europeană are ca efect eludarea hotărârii Curții de Justiție a 

Uniunii Europene din 21 decembrie 2016, validând politica „faptului împlinit” practicată de 

Maroc și subminând astfel procesul de pace. Din acest motiv, Frontul Polisario nu poate decât 

să respingă modificarea, atât pentru conținutul său (toate beneficiile ar reveni Marocului), cât 

și pentru procedura de consultare urmată, și afirmă că ar ataca-o în justiție dacă ar fi adoptată. 

În orice caz, orice consultare a devenit lipsită de obiect, deoarece proiectul de acord a fost 

deja parafat. Prin concesiile repetate făcute Marocului, Uniunea Europeană riscă, potrivit 

Frontului Polisario, să pună în pericol procesul ONU. 

 

În aceste condiții, a stabili dacă modificarea protocoalelor acordului de asociere este sau nu 

benefică pentru populațiile din Sahara Occidentală ar deveni o chestiune secundară. Aceste 

argumente au fost în esență reluate într-un comunicat de presă dat publicității la scurt timp de 

către Frontul Polisario (9 februarie 2018).  

4.3 Concluzie 
Procesul de consultare desfășurat de serviciile Comisiei Europene și de SEAE a indicat că cea 

mai mare parte a populațiilor care trăiesc în prezent în Sahara Occidentală susține puternic 

extinderea preferințelor tarifare la produsele din Sahara Occidentală în cadrul Acordului de 

asociere UE-Maroc. O opinie pozitivă a fost exprimată și de reprezentanții aleși ai Saharei 

Occidentale în cadrul organismelor naționale, regionale și locale în urma exercițiului de 

sensibilizare și consultare realizat de autorități în cadrul instituțional marocan. Această opinie 

este împărtășită de larga majoritate a organizațiilor socioeconomice din cadrul societății 

civile. Preferințele tarifare acordate de Uniunea Europeană și, la un nivel mai general, 

existența unui cadru juridic stabil pentru schimburile comerciale cu Uniunea Europeană sunt 

considerate esențiale pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului și pentru îmbunătățirea 

condițiilor socioeconomice ale populației care locuiește în zonă. Deși există unele preocupări 

în ceea ce privește drepturilor omului, includerea produselor din Sahara Occidentală în 

Acordul de asociere UE-Maroc sau în alte acorduri este percepută ca o pârghie pentru 

ameliorarea standardelor socioeconomice și în materie de drepturile omului din regiune. 

Această percepție generală nu afectează diverse alte opinii ale interlocutorilor referitoare la 

statutul teritoriului, privință în care aceștia consideră în unanimitate că procesul ONU este 

singurul valabil. 
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Frontul Polisario respinge modificarea ce vizează extinderea preferințelor tarifare la produsele 

din Sahara Occidentală în cadrul Acordului de asociere UE-Maroc în principal pentru că 

includerea Saharei Occidentale în sfera de aplicare a Acordului de asociere UE-Maroc este 

percepută drept o modalitate de a consolida suveranitatea Marocului asupra Saharei 

Occidentale, și nu pentru că extinderea preferințelor tarifare ar fi în detrimentul intereselor de 

dezvoltare ale populațiilor care trăiesc pe acest teritoriu. 

 

În concluzie, procesul de consultare condus de serviciile Comisiei Europene și de SEAE 

indică o opinie pozitivă majoritară în favoarea modificării privind extinderea preferințelor 

tarifare prevăzute de Acordul de asociere UE-Maroc la produsele din Sahara Occidentală. S-a 

exprimat o opinie favorabilă în direcția efectuării acestei modificări în așa fel încât ea să nu 

afecteze procesul desfășurat în cadrul ONU și s-a subliniat că este necesar să se asigure că 

această modificare nu este concepută ca o recunoaștere implicită a revendicării suveranității 

marocane asupra teritoriului Saharei Occidentale. Au fost formulate, de asemenea, 

recomandări ca modificarea să fie a însoțită de un sprijin sporit din partea Uniunii Europene 

pentru procesul desfășurat în cadrul ONU, înțelegându-se de la sine că doar un acord de pace 

durabil și reciproc acceptabil ar putea să consolideze stabilitatea politică și juridică a 

acordului. În fine, s-a conturat o opinie favorabilă în direcția instituirii unor mecanisme de 

garantare a faptului că beneficiile rezultate în urma preferințelor tarifare sunt distribuite mai 

uniform, adresându-se în special segmentelor de populație care trăiesc din activități 

tradiționale.  

5 CONCLUZIE GENERALĂ 
 

Sahara Occidentală este o economie de piață în devenire, organizată în jurul unui număr 

limitat de activități: pescuitul și prelucrarea produselor pescărești, minele de fosfat, 

agricultura (în special fructe și legume și păstorit nomad), comerțul și artizanatul. Alte 

sectoare sunt încă în faze incipiente de dezvoltare, de exemplu turismul și sectorul energiilor 

din surse regenerabile. 

 

Diversificarea necesară a potențialului economic al Saharei Occidentale presupune așadar 

încurajarea investițiilor externe, condiția prealabilă fiind o mai mare securitate juridică și 

implicit clarificarea condițiilor tarifare aplicabile exporturilor actuale sau viitoare din Sahara 

Occidentală către Uniune. Extinderea avantajului preferințelor tarifare la produsele din 

Sahara Occidentală este de natură să asigure condițiile pentru investiții și, ținând cont de 

potențialul economic neexploatat al teritoriului și de nivelul actual scăzut al investițiilor 

străine directe, să promoveze o dezvoltare rapidă și semnificativă a acestora, propice 

ocupării forței de muncă la nivel local. 

 

În ciuda dificultății de a obține date întotdeauna exacte, acest studiu indică faptul că în 

Sahara Occidentală există activități economice și de producție care ar avea cel mai mare 

interes posibil în a beneficia de aceleași preferințe tarifare ca cele acordate Regatului 

Maroc. De fapt, o parte dintre aceste activități de producție au beneficiat până la 

21 decembrie 2016 de astfel de preferințe, fapt care a permis dezvoltarea activității economice 

și crearea de locuri de muncă în Sahara Occidentală: este vorba în special de sectorul 

produselor pescărești și de unele produse agricole. O extindere a preferințelor tarifare ale 

Uniunii la aceste produse ar permite asigurarea continuității exporturilor. 

 

În schimb, neacordarea preferințelor tarifare ar periclita în mod semnificativ exporturile 

din Sahara Occidentală, în special pe cele de produsele pescărești și de produse agricole. 

Prin urmare, este probabil ca numărul - deja limitat - al acestor activități de producție să se 
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reducă și mai mult, ceea ce ar echivala cu crearea unui handicap grav. Astfel, în absența 

extinderii preferințelor tarifare la produsele din Sahara Occidentală, aceste produse ar fi 

supuse unor taxe vamale normale (taxe vamale aplicabile în Uniune sub regimul națiunii celei 

mai favorizate) și nu ar beneficia de acces privilegiat la piața Uniunii. Neacordarea tarifelor 

preferențiale ar face ca aceste produse să fie necompetitive pe piața europeană. Acest lucru nu 

ar afecta decât foarte puțin exporturile de produse industriale (fosfați), dar ar avea un impact 

negativ considerabil asupra exporturilor de produse pescărești și de produse agricole către UE. 

 

La un nivel mai general, acordarea de preferințe tarifare ar trebui să aibă un impact 

important asupra dezvoltării economiei din Sahara Occidentală, stimulând investițiile 

efectuate în aceste sectoare. Acesta este, de exemplu, cazul anumitor fosfați (și anume acidul 

fosforic și îngrășămintele), fiind deja planificate investiții pentru agricultură, unde există deja 

proiecte de dezvoltare, precum și al pescuitului. În schimb, dacă aceste preferințe nu sunt 

acordate, investițiile, dezvoltarea și diversificarea activităților economice, precum și ocuparea 

forței de muncă ar putea fi afectate. 

 

Autoritățile marocane au finalizat un amplu exercițiu de consultare instituțională care a inclus 

ansamblul entităților naționale, regionale și locale interesate, cu scopul de a le sensibiliza, de a 

le sprijini și de a colecta eventuale observații. Acest proces a dus la un sprijin general pentru 

modificarea avută în vedere, precum și la anumite recomandări pertinente în vederea 

optimizării efectelor acestei modificări. În urma implicării reprezentanților aleși din teritoriu, 

procesul de consultare a populației din Sahara Occidentală desfășurat de serviciile Comisiei 

Europene și de Serviciul European de Acțiune Externă a permis, de asemenea, să se constate o 

opinie majoritară favorabilă modificării protocoalelor Acordului de asociere UE-Maroc în 

vederea extinderii preferințelor tarifare la produsele din Sahara Occidentală. Majoritatea 

interlocutorilor au evidențiat efectele pozitive pentru populație în ansamblu, insistând în 

special asupra importantului efect de levier pe care aceste preferințe comerciale l-ar avea la 

nivelul investițiilor private. Urmând această logică, accesul privilegiat la piețele europene este 

de natură să amelioreze mediul de afaceri și investițiile europene directe, consolidând totodată 

noul model de dezvoltare participativ și durabil din Sahara Occidentală. În schimb, 

insecuritatea juridică persistentă care afectează fluxurile comerciale cu Sahara Occidentală ar 

frâna puternic dezvoltarea socioeconomică, după cum o dovedește deja încetinirea relațiilor 

comerciale ale Saharei Occidentale cu anumite state membre sau în anumite sectoare. 

Restrângerea accesului Saharei Occidentale la piețe și investiții străine nu ar face decât să 

îngrădească dezvoltarea activităților economice locale și să compromită anumite evoluții 

socioeconomice sau politice într-un moment în care dezvoltarea Saharei Occidentale pare să fi 

luat în sfârșit avânt.  

 

Totodată, discuțiile de natură tehnică purtate cu Frontul Polisario au revelat opoziția de 

principiu a Frontului față de modificarea acordului, opoziție motivată în principal de 

considerații politice mai largi, care nu se referă la conținutul propriu zis al modificării. 

 

Modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la acordul de asociere prezentată de Comisia Europeană 

își propune așadar să consolideze și să faciliteze exporturile din Sahara Occidentală în 

Uniunea Europeană și să înlesnească dezvoltarea și diversificarea economică a regiunii. 

 

* * * 
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Anexă 
 

Lista părților interesate consultate în contextul modificării 
Protocoalelor nr. 1 și 4 la acordul de asociere 
 

1. Actori politici 

Președinții celor două consilii regionale: 

 Președintele Consiliului Regional Dakhla-Oued ed Dahab: Dl Yanja El Khattat 

 Președintele Consiliului Regional Laâyoune-Sakia el Hamra: Dl Sidi Hamdi 
Ould Errachid 

Parlamentari din Sahara Occidentală:  

 Partidul Justiției și Dezvoltării (PJD): Dl Brahim Daaif 

 Partidul Autenticitate și Modernitate (PAM): Dl Moulay Zoubeir Habbadi 
 
Reprezentantul Frontului Polisario: 

 Dl Mohamed Sidati 
 

2. Operatori economici 

2.1. Sectorul agricol 

 Asociația pentru dezvoltare și investiții din Sahara Occidentală 

 Camera de Agricultură a regiunii Dakhla-Oued ed Dahab  

 Grupul de interes economic Agida Dakhla  

 Cooperativa Ajban Dakhla  

 Cooperativa Halib Sakia El Hamra  

 Cooperativa Al Joud  
 
2.2. Sectorul pescuitului 

 Institutul Național de Cercetare în Domeniul Pescuitului  

 Camera de Pescuit Maritim 

2.3. Diverși operatori economici  

 Grupul OCP (și Fundația Phosboucraa)  

 Agenția Sud 

3. Asociații care activează în domeniul drepturilor omului.  

 Consiliul Național pentru Drepturile Omului  

 Observatorul din Sahara pentru pace, democrație și drepturile omului 

 Comisia independentă pentru drepturile omului  

 Asociația pentru Drepturile Omului din Maroc 

 Asociația victimelor încălcărilor grave ale drepturilor omului din Sahara 
Occidentală 

 Asociația Al Ghad pentru Drepturile Omului 

 Western Sahara Campaign  

 Western Sahara Resource Watch  

 Independent Diplomat 
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 Delegație alcătuită din 85 de asociații semnatare ale unei scrisori adresate 
Comisiei Europene și SEAE în data de 3 februarie 2018 cu privire la 
modificarea protocoalelor. 
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