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NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta skutočnosť, že do dohody o politickom dialógu a spolupráci boli začlenené 

ustanovenia zamerané na trvalo udržateľný rozvoj na Kube v hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej oblasti, najmä záväzok usilovať sa o plnenie programu trvalo 

udržateľného rozvoja do roku 2030 a jeho cieľov trvalo udržateľného rozvoja pri 

zohľadnení akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja; žiada zmluvné 

strany, aby po ratifikovaní dohody o politickom dialógu a spolupráci urýchlene zaviedli 

špecializovaný dialóg o vykonávaní programu 2030; 

2. pripomína, že diplomatické vzťahy medzi EÚ a Kubou boli nadviazané v roku 1988, že 

Kuba je príjemcom rozvojovej pomoci alebo humanitárnej pomoci EÚ už od roku 1984 a 

že v súčasnosti dostáva pomoc Únie vo výške 50 miliónov EUR na základe nariadenia o 

nástroji rozvojovej spolupráce (DCI); 

3. vyjadruje znepokojenie, že Kuba zaradená podľa Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) 

OECD medzi „krajiny s vyšším stredným príjmom“, riskuje postupné zrušenie rozvojovej 

pomoci poskytovanej v rámci nariadenia o DCI; domnieva sa, že vzhľadom na stav 

krajiny ako ostrovného rozvojového štátu a na hospodársku situáciu, ktorej krajina čelí a 

ktorá sa zhoršila z dôvodu negatívneho dosahu jednostranných sankčných opatrení, je 

opodstatnené prijať opatrenia umožňujúce pokračovať v poskytovaní pomoci Únie Kube, 

čo by sa malo stanoviť najmä v rámci budúceho hodnotenia nariadenia o DCI v polovici 

trvania; 

4. konštatuje, že hospodárska, obchodná a finančná blokáda uvalená na Kubu zo strany 

USA, tak ako to uvádza OSN, bola a naďalej zostáva jednou z hlavných prekážok 

kubánskeho sociálno-hospodárskeho rozvoja, najmä v odvetviach, ako sú služby, 

zdravotníctvo, vzdelávanie, výživa alebo sociálne zabezpečenie; 

5. podporuje opätovné tvrdenie zmluvných strán, že všetky rozvinuté krajiny musia vyčleniť 

0,7 % zo svojho hrubého národného dôchodku na oficiálnu rozvojovú pomoc a že 

rozvíjajúce sa ekonomiky a krajiny s vyššími strednými príjmami musia stanoviť ciele na 

zvýšenie svojho príspevku k poskytovaniu medzinárodného verejného financovania; 

6. pripomína, že rozvojová politika založená na práve, rešpektovaní ľudských a základných 

práv jednotlivcov, slobode prejavu, ako aj dobrej správe vecí verejných je jedným z 

pilierov vonkajšej činnosti Únie a keďže by sa to malo jasne prejaviť pri uplatňovaní tejto 

dohody; 

7. uznáva a víta dôležitú úlohu, ktorú zohráva Kuba v rámcoch spolupráce juh – juh, a jej 

záväzok a medzinárodnú solidaritu prostredníctvom poskytovania humanitárnej pomoci, 

najmä v oblasti zdravotníctva a vzdelávania;  

8. víta presadzovanie rodového hľadiska vo všetkých relevantných oblastiach spolupráce 

vrátane trvalo udržateľného rozvoja; 

9. podporuje dôraz, ktorý sa kladie na väčšie zapájanie občianskej spoločnosti do tvorby a 
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vykonávania príslušných činností v oblasti rozvojovej spolupráce, a to aj prostredníctvom 

budovania kapacít; 

10. domnieva sa, že Únia môže prostredníctvom tejto dohody a inými spôsobmi zapojenia 

zohrávať dôležitú úlohu tým, že bude sprevádzať ďalší hospodársky, demokratický a 

sociálny rozvoj na Kube na základe vlastných skúseností s prechodom na udržateľné a 

sociálne trhové hospodárstvo, rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a tvorbou 

inkluzívnych systémov sociálneho zabezpečenia, a tiež podporovať poľnohospodársky 

sektor a pomáhať pri predchádzaní prírodným katastrofám; 

11. prial by si, aby táto dohoda podporila inkluzívnu úlohu kubánskeho súkromného sektora a 

kubánskych podnikateľov a rôzne sektory občianskej spoločnosti a prispela k rozvoju 

hospodárstva a k rozkvetu silnej a nezávislej občianskej spoločnosti; 

12. pripomína dôležitosť európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) ako 

nástroja na posilňovanie ľudských a základných práv a slobôd v celej občianskej 

spoločnosti; domnieva sa, že vzhľadom na situáciu v oblasti ľudských práv v krajine je 

potrebné tento nástroj posilniť, aby bolo možné dosiahnuť ciele stanovené v dohode; 

13. pripomína významnú úlohu kubánskej občianskej spoločnosti pri hospodárskom a 

demokratickom rozvoji krajiny; zdôrazňuje, že je potrebné, aby občianska spoločnosť 

bola vedúcim aktérom vo všetkých oblastiach tejto dohody vrátane tých, ktoré súvisia s 

rozvojovou pomocou; pripomína, že Európsky parlament podporuje prostredníctvom 

Sacharovovej ceny kubánsku občiansku spoločnosť v rámci jej úlohy pri presadzovaní 

ľudských práv a demokracie na Kube. 
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