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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Rokovania o Dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou sa skončili 11. 

marca 2016. Tento text predstavuje doposiaľ najštruktúrovanejší záväzok medzi Európskou 

úniou a Kubou. Pozostáva z troch hlavných kapitol, ktoré sa týkajú politického dialógu, 

spolupráce a dialógu o odvetvových politikách, ako aj obchodnej výmeny a obchodnej 

spolupráce.  

EÚ je hlavným vývozným partnerom Kuby a jej najväčším zahraničným investorom. Tretina 

zahraničných návštevníkov Kuby pochádza z krajín EÚ. Napriek tomu, že Kuba nie je 

signatárom Dohody z Cotonou, od roku 2000 je členom skupiny štátov AKT.  

Na spoluprácu EÚ s Kubou sa vzťahuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI). Z 

viacročného orientačného programu pre Kubu na roky 2014 až 2020 sa prideľuje 50 miliónov 

EUR na spoluprácu s Kubou v troch prioritných sektoroch: 

–  udržateľná výroba a bezpečnosť potravín: 42 %  

Zásobovanie potravinami na ostrove v súčasnosti dostatočne nenapĺňa potreby obyvateľstva, 

tým menej potreby rastúceho prílevu turistov. Turizmus, ktorý je najdôležitejším faktorom 

rozvoja a ktorý zvyšuje objem potravinárskej výroby na ostrove, je kľúčový.   

– podpora lepšieho využívania kľúčových prírodných zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj:  

36 % 

Ide o investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré predstavuje prioritnú os 

rozvoja v strategických plánoch EÚ aj Kuby.   

– podpora hospodárskej a sociálnej modernizácie: 20 % 

Vybrané sektory reagujú na vnútroštátne priority uvedené v usmerneniach s názvom Cuban 

guidelines for economic and social policy (usmernenia Kuby týkajúce sa hospodárskej a 

sociálnej politiky), ktorá je strednodobou stratégiou schválenou v roku 2011 na podporu 

reforiem v krajine. 

Napriek tomu, že Kuba je krajinou s vyššími strednými príjmami, môže naďalej využívať 

bilaterálnu rozvojovú spoluprácu až do roku 2020 v súlade s klauzulou o výnimočných 

okolnostiach uvedenou v DCI. 

Navrhovaná dohoda otvára nové cesty k podpore procesu hospodárskej a sociálnej 

modernizácie Kuby, k podpore trvalo udržateľného rozvoja, demokracie a ľudských práv, ako 

aj k hľadaniu spoločných riešení globálnych výziev. Spravodajca je z týchto dôvodov 

presvedčený, že Parlament by mal schváliť ratifikáciu tejto dohody. 

****** 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 

odporučil Parlamentu schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie 

Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej 

strane a Kubánskou republikou na strane druhej. 
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