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ONTWERP VAN NIET-WETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het 
Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-
mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, 
anderzijds
(0481/2018 – C8-0000/2018– 2018/0256M(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk 
Marokko, anderzijds,

– gezien de overeenkomst tussen Marokko en de EU over wederzijdse 
liberalisatiemaatregelen inzake landbouw- en visserijproducten, ook wel de 
liberaliseringsovereenkomst, die in werking is getreden op 1 september 2013,

– gezien de uitspraak van het Gerecht in zaak T-512/12 van 10 december 2015,

– gezien de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in zaak 
C-104/16 P van 21 december 2016,

– gezien de voorstellen van de Europese Commissie van 11 juni 2018 voor een besluit 
van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging 
van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een 
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, (2018/0256 (NLE), 
2018/0257 (NLE)),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 11 juni 2018 
(SWD(2018) 0346), dat bij het voorstel voor een besluit van de Raad is gevoegd,

– gezien het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 en de 
artikelen 34 en 36 daarvan,

– gezien het verslag van de secretaris-generaal aan de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties over de situatie in de Westelijke Sahara (S/2018/277),

– gezien de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 2414 (2018) over 
de situatie in de Westelijke Sahara (S/RES/2414 (2018)),

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name titel V, hoofdstuk I, 
artikel 21, lid 1,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 
artikel 218, lid 6, onder a),
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– gezien zijn wetgevingsresolutie van ...1 over het ontwerp van besluit van de Raad,

– gezien artikel 99, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en 
de Commissie visserij (A8-0000/2018),

A overwegende dat de liberaliseringsovereenkomst tussen de EU en Marokko op 
1 september 2013 in werking is getreden; overwegende dat op 19 november 2012 het 
Front Polisario de overeenkomst heeft voorgelegd aan het HvJ-EU met als argument dat 
de toepassing van de overeenkomst op het grondgebied van de Westelijke Sahara in 
strijd is met het internationaal recht;

B overwegende dat op 10 december 2015 het Gerecht het besluit van de Raad inzake de 
sluiting van de liberaliseringsovereenkomst nietig heeft verklaard; overwegende dat de 
Raad tegen dit arrest beroep heeft ingesteld;

C overwegende dat op 21 december 2016 het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft 
bepaald dat de liberaliseringsovereenkomst geen rechtsgrondslag bevat op grond 
waarvan de Westelijke Sahara tot de werkingssfeer van de overeenkomst behoort en 
derhalve niet van toepassing kan zijn op dit gebied;

D overwegende dat punt 106 van het arrest bepaalt dat de bevolking van de Westelijke 
Sahara moet worden beschouwd als een "derde" in de zin van het beginsel van de 
relatieve werking van verdragen, wier toestemming vereist is voor de uitvoering van de 
overeenkomst op het grondgebied;

E overwegende dat marktdeelnemers nog steeds uit de Westelijke Sahara kunnen 
uitvoeren naar de Europese Unie, maar dat sinds 21 december 2016 geen 
tariefpreferenties meer van toepassing zijn op uit dit gebied afkomstige producten;

F overwegende dat er geen informatie beschikbaar is op grond waarvan de EU-
douaneautoriteiten kunnen bepalen of de uit Marokko uitgevoerde producten afkomstig 
zijn uit de Westelijke Sahara;

G overwegende dat de Raad, na het arrest van het HvJ-EU, de Commissie een mandaat 
heeft verleend om de liberaliseringsovereenkomst te wijzigen teneinde opneming van 
producten uit de Westelijke Sahara mogelijk te maken;

H overwegende dat de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) 
gekozen functionarissen en de publieke opinie in de Westelijke Sahara hebben 
geraadpleegd;

I overwegende dat het Parlement het noodzakelijk acht om de situatie ter plaatse zelf te 
evalueren en inzicht te krijgen in de verschillende opvattingen die onder de bevolking 
leven;

J overwegende dat de wijziging van de liberaliseringsovereenkomst, die van technische 
                                               
1 Aangenomen teksten, P8_TA(0000)0000.
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aard is, in een bredere politieke en geopolitieke context plaatsvindt;

K overwegende dat de EU en haar lidstaten de soevereiniteit van Marokko over het 
grondgebied van de Westelijke Sahara niet erkennen; overwegende dat de Verenigde 
Naties en de Afrikaanse Unie Front Polisario als vertegenwoordiger van de bevolking 
erkennen, dit in tegenstelling tot de Europese Unie en haar lidstaten;

1. erkent de twee in het arrest van het HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in de tekst 
van de overeenkomst de Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet worden vermeld en de 
instemming van de bevolking moet zijn verkregen, alsook het derde door de Raad 
toegevoegde criterium, namelijk de noodzaak om ervoor te zorgen dat de overeenkomst 
de plaatselijke bevolking ten goede komt;

2. spreekt zijn volledige steun uit voor en moedigt het lopende vredesproces onder 
auspiciën van Horst Köhler, de persoonlijke gezant van de secretaris-generaal, aan en 
benadrukt dat de ratificatie van de gewijzigde liberaliseringsovereenkomst tussen de EU 
en Marokko geen enkel nadelig gevolg mag hebben voor de uitkomst van het 
vredesproces;

3. neemt kennis van de spanningen tussen de verschillende belangen in het gebied en is 
van mening dat er een gerespecteerde en geaccepteerde oplossing moet worden 
gevonden voor het voortdurende conflict teneinde te zorgen voor een bredere 
participatie van alle groepen in de economische ontwikkeling van het gebied; is 
tegelijkertijd ervan overtuigd dat de lokale bevolking ook het recht heeft zich in 
afwachting van een politieke oplossing te ontwikkelen;

4. benadrukt, op basis van gesprekken met verschillende plaatselijke economische actoren, 
gekozen vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld ter plaatse en tijdens vergaderingen in het Europees Parlement, dat 
sommige partijen hun instemming met de overeenkomst betuigen door hun recht op 
economische ontwikkeling te verdedigen, en andere partijen van mening zijn dat het 
politieke conflict eerst moet worden opgelost voordat handelspreferenties worden 
verleend;

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn arrest niet heeft verklaard op welke wijze de 
bevolking haar instemming moet uitdrukken en is dan ook van mening dat er enige 
onzekerheid blijft bestaan over dit criterium;

6. erkent de huidige economische, sociale en ecologische ontwikkeling die in Dahla en 
Laâayune waargenomen is en de aanzienlijke mogelijkheden voor de verdere 
ontwikkeling van zowel laag- als hooggeschoolde werkgelegenheidskansen ter plaatse;

7. is van mening dat de tariefpreferenties van de EU een positief effect hebben gehad op 
de sectoren landbouw en visserij en hun exportniveaus in het niet-autonome gebied van 
de Westelijke Sahara;

8. is ervan overtuigd dat, ongeacht de uitkomst van het vredesproces, de lokale bevolking 
zal profiteren van de economische ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende 
investeringen in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs,
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9. onderkent de bestaande investeringen in de sector hernieuwbare energie en in de 
circulaire economie, zoals in de installatie voor de ontzilting van zeewater, en moedigt 
verdere inspanningen in deze richting aan;

10. benadrukt echter dat verdere inspanningen nodig zijn om te zorgen voor meer integratie 
in alle geledingen van de lokale economie;

11. steunt de zakelijke initiatieven van jonge Sahrawis, onder wie vele vrouwen, en 
benadrukt hun behoefte aan meer exportmogelijkheden teneinde meer investeringen 
mogelijk te maken in sectoren met een grote vraag naar werk;

12. erkent het strategisch potentieel van de Westelijke Sahara als investeringsknooppunt 
voor de rest van het Afrikaanse continent;

13. waarschuwt voor de schadelijke effecten van een permanente afschaffing van 
tariefpreferenties voor producten uit het niet-autonome gebied van de Westelijke 
Sahara, en het signaal dat hiermee wordt afgegeven aan de jongere generatie en haar 
potentieel om het grondgebied te ontwikkelen; onderstreept het risico dat activiteiten 
worden verplaatst naar regio’s in Marokko waar van de preferenties kan worden 
geprofiteerd; 

14. is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de Europese Unie via handel en 
investeringen de voorkeur verdient boven afschaffing wanneer het gaat om de 
uitoefening van en het toezicht op de mensenrechten en de individuele vrijheden, en 
verlangt een doortastende dialoog met Marokko over deze kwesties;

15. benadrukt dat de voortdurende betrokkenheid van de EU bij het gebied een positief 
hefboomeffect zal hebben op de duurzame ontwikkeling ervan;

16. benadrukt dat rechtszekerheid van essentieel belang is voor het aantrekken van 
duurzame en langetermijninvesteringen in het gebied en derhalve voor de dynamiek en 
diversificatie van de lokale economie;

17. wijst erop dat sinds het arrest van het HvJ-EU de lidstaten geen handelspreferenties 
kunnen toepassen op producten die uit het niet-autonome gebied van de Westelijke 
Sahara afkomstig zijn en dat er aan de rechtsonzekerheid voor de marktdeelnemers een 
einde is gekomen;

18. is ernstig bezorgd dat het in wezen onmogelijk is om vast te stellen welke producten 
worden uitgevoerd uit het niet-autonome gebied van de Westelijke Sahara;

19. benadrukt dat het voor het Parlement essentieel is dat er een mechanisme komt om 
producten van de Westelijke Sahara in technisch opzicht te traceren, zodat de 
douaneautoriteiten van de lidstaten een duidelijke indicatie van hun oorsprong hebben; 
verzoekt de EU en Marokko hiervoor snel een levensvatbare oplossing te presenteren; 
verwacht dat de in de overeenkomst vastgelegde corrigerende maatregelen in dat 
verband worden toegepast;

20. roept de Commissie en de EDEO ertoe op om nauwlettend toe te zien op de uitvoering 
en de resultaten van de overeenkomst en van hun bevindingen stelselmatig verslag uit te 
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brengen aan het Parlement;

21. spoort de EU en Marokko aan snel terug te keren naar goede handelsbetrekkingen en te 
streven naar vooruitgang bij de onderhandelingen over de diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst (DCFTA);

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden.
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