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EHDOTUKSET 

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 

suositusluonnokseensa seuraavat ehdotukset: 

1. panee tyytyväisenä merkille, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaan 

sopimukseen on sisällytetty Kuuban taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 

kestävää kehitystä tukevia määräyksiä ja etenkin sitoumus kestävän kehityksen 

toimintaohjelman Agenda 2030 toteuttamisesta ja sen kestävää kehitystä koskevien 

tavoitteiden saavuttamisesta kehitysrahoitusta koskeva Addis Abeban toimintaohjelma 

huomioon ottaen; kehottaa sopimuspuolia käynnistämään poliittista vuoropuhelua ja 

yhteistyötä koskevan sopimuksen ratifioinnin jälkeen viipymättä vuoropuhelun Agenda 

2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanosta; 

2. palauttaa mieliin, että EU:n ja Kuuban diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1988, että 

Kuuba on saanut EU:lta kehitysapua tai humanitaarista apua vuodesta 1984 alkaen ja että 

se saa tätä nykyä 50 miljoonaa euroa tukea kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan 

asetuksen nojalla; 

3. pitää huolestuttavana, että Kuuba, jonka OECD:n kehitysapukomitea (DAC) on luokitellut 

ylemmän keskitulotason maaksi, saattaa asteittain menettää kehitysyhteistyön 

rahoitusvälinettä koskevan asetuksen nojalla annettavan tuen; arvioi, että Kuuban tilanne 

kehittyvänä saarivaltiona ja maan talouden nykytila, jota yksipuolisten pakotteiden 

kielteiset vaikutukset pahentavat, ovat peruste sille, että hyväksytään toimia, jotka 

mahdollistavat EU:n Kuuballe antaman tuen jatkamisen, ja että tätä pitäisi käsitellä 

kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevan asetuksen tulevan puolivälin arvioinnin 

yhteydessä; 

4. korostaa YK:n tavoin, että Yhdysvaltojen taloudelliset, kaupalliset ja rahoitukselliset 

saartotoimet Kuubaa vastaan ovat olleet ja ovat edelleen yksi keskeisistä esteistä Kuuban 

sosioekonomiselle kehitykselle varsinkin palvelujen, terveydenhuollon, koulutuksen, 

elintarvikkeiden tuotannon ja sosiaalipalvelujen alalla; 

5. tukee sopimuspuolten kantaa, että kaikkien kehittyneiden maiden olisi osoitettava 

0,7 prosenttia bruttokansantulostaan viralliseen kehitysapuun ja että kehittyvien talouksien 

ja ylemmän keskitulotason maiden olisi asetettava tavoitteekseen kansainvälisen julkisen 

rahoitusosuutensa kasvattaminen; 

6. palauttaa mieliin, että kehityspolitiikka, joka perustuu oikeuteen, demokraattisten arvojen, 

ihmis- ja perusoikeuksien ja sananvapauden kunnioittamiseen sekä hyvään hallintotapaan, 

on yksi unionin ulkoisen toiminnan peruspilareista ja että tämän pitäisi näkyä kyseisen 

sopimuksen soveltamisessa selvästi; 

7. panee tyytyväisenä merkille Kuuban tärkeän roolin etelä–etelä-yhteistyössä ja sen 

sitoutuneisuuden ja kansainvälisen yhteisvastuullisuuden humanitaariseen apuun 

liittyvissä tehtävissä etenkin terveydenhuollon ja koulutuksen alalla;  

8. pitää hyvänä sukupuolinäkökulman edistämistä kaikilla asianomaisilla yhteistyön aloilla, 

mukaan luettuna kestävän kehityksen alalla; 



 

PE602.777v02-00 4/6 AD\1125561FI.docx 

FI 

9. kannattaa sitä, että kansalaisyhteiskunta osallistuu entistä enemmän tärkeiden 

kehitysyhteistyötoimien laadintaan ja täytäntöönpanoon, myös valmiuksien kehittämisen 

avulla; 

10. arvioi, että unioni voi tämän sopimuksen ja muiden keinojen avulla ottaa keskeisen roolin 

Kuuban taloudellisen, demokraattisen ja sosiaalisen jatkokehityksen edistäjänä 

hyödyntämällä sen omia kokemuksia kestävään ja sosiaaliseen markkinatalouteen 

siirtymisessä, uusiutuvien energialähteiden kehittämisessä ja osallistavien 

sosiaaliturvajärjestelmien luomisessa sekä maatalousalan tukemisessa ja 

luonnonkatastrofien ehkäisemisessä; 

11. toivoo, että sopimuksella tuetaan Kuuban yksityisen sektorin osallistavaa roolia, yrittäjiä 

ja kansalaisyhteiskunnan eri tahoja ja myötävaikutetaan talouden kehittymiseen sekä 

voimakkaan ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kukoistukseen; 

12. muistuttaa, että on tärkeää säilyttää demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 

eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR) ihmisoikeuksien sekä perusoikeuksien ja -

vapauksien vahvistamisen välineenä koko kansalaisyhteiskunnassa; katsoo, että Kuuban 

ihmisoikeustilanne huomioon ottaen on välttämätöntä edistää tämän välineen käyttöä 

sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi; 

13. muistuttaa Kuuban kansalaisyhteiskunnan tärkeästä roolista maan taloudellisessa ja 

demokraattisessa kehityksessä; korostaa, että kansalaisyhteiskunnalla on oltava johtava 

asema kaikilla tämän sopimuksen aloilla, myös kehitysavun alalla; muistuttaa, että 

parlamentti tukee Saharov-palkinnon myöntämisen kautta Kuuban kansalaisyhteiskuntaa 

sen edistäessä ihmisoikeuksia ja demokratiaa Kuubassa. 
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