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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства новото начало в отношенията между ЕС и Куба, включително в областта 

на двустранната търговия, постигнато с подписването от страна на Куба, ЕС и 

неговите 28 държави членки на Споразумението за политически диалог и 

сътрудничество (СПДС); отбелязва, че СПДС, като първото по рода си 

споразумение между ЕС и Куба, съставлява новата правна рамка за тези отношения, 

включваща глава относно търговията и търговското сътрудничество, чиято цел е 

създаване на по-предвидима и прозрачна среда за местните и европейските 

икономически субекти; подчертава, че споразумението може да предостави нови 

възможности и задължения за двете страни и в областта на двустранната търговия; 

отбелязва, че 22 държави членки са подписали двустранни споразумения с Куба, 

въпреки прилагането на Общата позиция от декември 1996 г.; 

2. посочва, че СПДС, въпреки че е подписано през декември 2016 г., ще бъде 

приложено временно едва след като Европейският парламент даде одобрението си; 

подкрепя отдавна установената практика на неприлагане временно на разпоредбите 

за търговията и инвестициите, съдържащи се в политически важни споразумения, 

преди Европейският парламент да е дал своето одобрение, като тази практика беше 

потвърдена и от члена на Комисията Сесилия Малмстрьом по време на нейното 

изслушване на 29 септември 2014 г.; призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да 

продължат тази практика и да разширят обхвата й, така че да включва всички 

международни споразумения, свързани с външната дейност на ЕС, когато са 

засегнати търговски аспекти, какъвто е случаят със СПДС; 

3. посочва, че съществуват несъответствия между Конституцията на Куба и 

принципите, установени в член 1 от СПДС; 

4. отбелязва, че ЕС е основният експортен партньор на Куба и вторият по значение 

търговски партньор, както и най-големият чуждестранен инвеститор в страната; 

подчертава, че външнотърговската политика на ЕС не предвижда търговски 

преференции за Куба, както и че се прилагат митата на ЕС в съответствие с 

официалното съобщение от Световната търговска организация (СТО); припомня, че 

в резултат от реформата на общата схема от преференции на ЕС (ОСП) Куба загуби, 

считано от януари 2014 г.,  своите търговски преференции при износа към ЕС, тъй 

като беше достигнала категорията на държава с по-висок среден доход (ДПВСД) и 

вече не изпълняваше критериите за допустимост; освен това подчертава, че 

търговията все още представлява само скромен дял от икономиката на Куба, като 

вносът и износът, взети заедно, възлизат на 26,4% от БВП; 

5. подчертава, че частта на СПДС, отнасяща се до търговията и търговското 

сътрудничество, не предвижда никакви търговски преференции за Куба; припомня, 

че тази част обхваща митническото сътрудничество, улесняването на търговията, 

правата върху интелектуалната собственост, санитарните и фитосанитарните мерки, 

техническите пречки пред търговията, традиционните и непромишлените стоки, 

търговията и устойчивото развитие, сътрудничеството по отношение на защитата на 

търговията, правилата за произход и инвестициите; 
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6. предлага да се проучат бъдещите възможности за интегриране на Куба в СИП 

между ЕС и КАРИФОРУМ, което съдържа много конкретни и полезни глави 

относно търговското сътрудничество и ще предостави на Куба възможност за по-

нататъшно регионално интегриране; 

7. отбелязва, че Куба е член на СТО и поради това подчертава, че е необходимо да се 

спазват основните принципи на Световната търговска организация, като например 

улесняването на търговията, споразуменията относно пречките пред търговията, 

санитарните и фитосанитарните мерки и инструментите за защита на търговията; 

8. призовава Куба да ратифицира Споразумението на СТО за улесняване на 

търговията (СУТ), което влезе в сила през февруари 2017 г.; приветства създаването 

на Комитета за улесняване на търговията в страната и в този контекст изисква от 

Комисията и от ЕСВД да предоставят техническа подкрепа; 

9. посочва, че митническото сътрудничество е област от решаващо значение, която 

трябва да бъде развита, за да се отговори на важни предизвикателства като, наред с 

другото, сигурността на границите, общественото здраве, защитата на географските 

указания, борбата срещу фалшифицираните стоки и борбата срещу тероризма; 

призовава Комисията и ЕСВД да предоставят техническа и финансова помощ и да 

създадат двустранни инструменти по взаимно съгласие, за да помогнат на Куба по 

отношение на прилагането на мерки за улесняване на търговията и по отношение на 

информационните услуги; 

10. посочва, че сътрудничеството на ЕС с Куба беше възобновено през 2008 г. и е по 

линия на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР); отбелязва, че на 

сектори, които отговарят на националните приоритети, като например подкрепа за 

устойчива икономическа и социална модернизация и други мерки за подкрепа, вече 

е отпуснато финансово подпомагане от ЕС; отбелязва, че Куба участва също така в 

регионални програми, като например Al-Invest (Ал-Инвест), която е в подкрепа на 

интернационализацията на МСП; призовава Комисията да докладва относно 

текущите проекти и да споделя с Парламента съответната информация на всички 

етапи от процедурата; 

11. изтъква, че все още предстои много работа за подобряване на бизнес средата с цел 

стимулиране на приобщаващ растеж и просперитет в Куба и засилване на външните 

отношения в областта на търговията и инвестициите; подчертава, че същото се 

отнася и за модернизирането на икономическата система на Куба, въз основа на 

решения на нейните граждани, що се отнася до либерализацията на търговията, 

например в областта на инфраструктурата и хранително-вкусовата промишленост, 

преките чуждестранни инвестиции, като тези в сектора на туризма, правното 

признаване и правната сигурност за участниците от частния и публичния сектор, 

изграждането на пространства за създаването и функционирането на напълно 

независими предприятия, включително МСП, диверсификацията на износа, 

икономическите и финансовите инвестиции и транзакции, технологичните 

иновации, заетостта в частния сектор и общите пазарни свободи, като 

същевременно се гарантират високи трудови, социални и екологични стандарти и 

стандарти в областта на правата на човека; отбелязва, че това следва да позволи на 

страната да преодолее ограниченията по отношение на предоставянето на стоки и 
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услуги и да допринесе за постепенното преминаване към свободни обществени 

пространства, съвместно съществуване, технология и комуникации; подчертава 

значението на усъвършенстването на правата на частна собственост, с цел да се 

улеснят частните инициативи като cuentapropistas, тъй като те са полезни за 

икономиката на страната; освен това подчертава значението на подкрепата за МСП; 

изисква подкомитетите за сътрудничество, които предстои да бъдат създадени, да 

анализират възможните действия, които да бъдат предприети, и изисква от 

Комисията и от ЕСВД да информират редовно Парламента относно всички 

инициативи и напредъка в това отношение; 

12. отбелязва мерките, които кубинските органи приеха през последните месеци, както 

и приетите от Куба през август 2011 г. насоки за икономическата и социалната 

политика за насърчаване на свободната стопанска инициатива и либерализирането 

на икономиката като цяло; насърчава органите да продължат усилията за 

стимулиране на устойчива икономика, така че да бъдат подобрени все още много 

ниското ниво на икономическа свобода в страната, както и търговията и 

инвестициите; подчертава значението на принципите на правовата държава и 

осигуряването на правна сигурност, регулаторна прозрачност, добро управление, 

по-малко бюрокрация, както и икономическа стабилност в страната; подчертава, че 

разработването на правила за насърчаване на сериозни чуждестранни инвестиции за 

подобряване на физическата и технологичната инфраструктура на страната, както и 

за изграждане на конкурентоспособна производствена система в Куба ще изисква 

много други икономически и финансови мерки; припомня, че една от основните 

цели на СПДС е да подпомага диверсификацията на икономиката на Куба и 

насърчаването на подходяща бизнес среда и предприемачество; 

13. подчертава, че икономиката на Куба е силно зависима от значителни петролни 

субсидии от Венецуела, както и от външна помощ като паричните преводи от 

кубинци, живеещи в чужбина; 

14. подчертава, че е необходимо износът от Куба да бъде диверсифициран и да 

надхвърли традиционните продукти и изисква от Комисията да създаде ad hoc 

търговски бюра с цел да се обменят най-добри практики и да се предоставят на 

кубинските износители познанията, необходими за подобряване на достъпа на стоки 

до пазара на ЕС; 

15. приветства факта, че Куба е ратифицирала осемте основни конвенции на МОТ и 

изисква ангажимент по отношение на бързото им прилагане; настоятелно призовава 

Куба и всички държави, с които тя има споразумения или е в процес на преговори 

по такива, да ратифицират и спазват разпоредбите на Международната организация 

на труда (МОТ) и програмата за достоен труд, и да забранят всички форми на 

трудова експлоатация; отбелязва, че има области, в които социалните и трудовите 

права са изложени на риск, като например практиките на кубинските държавни 

предприятия за наемане на работници и служители и практиките за конфискация на 

заплатите в туристическия сектор; подчертава в този контекст, че всички работници 

трябва да се ползват от основен набор от трудови права, както и от подходяща 

социална защита в съответствие с конвенциите на МОТ, и призовава двете страни 

да работят за постигане на тази цел в съответствие с член 38 от СПДС; 
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16. припомня многогодишната индикативна програма (МИП) за Куба за периода 

2014 – 2020 г. и нейното значение за процеса на реформи и за устойчивото 

икономическо и социално развитие; подчертава също така, че всички части на 

селското общество в Куба следва да могат да се възползват от сумата от 50 милиона 

евро от фондовете на ЕС, предназначени за селскостопанския сектор, като се има 

предвид, че производителността в кубинското селско стопанство остава ниска; 

17. приветства ролята на Световната митническа организация (СМО) за предоставяне 

на стратегическа подкрепа на кубинските Aduanas General de la República 

(Генерални митнически служби на републиката, AGR) по програма „Меркатор“ с 

цел оценка на готовността за изпълнение на СУТ на СТО; подчертава, че е от 

значение AGR да бъдат активни при прилагането на СУТ и изисква от Комисията да 

подпомогне Куба в този процес; 

18. приветства текущия диалог по правата на човека и посочването на гражданското 

общество като един от признатите субекти на сътрудничеството в рамките на 

СПДС, който стартира през 2015 г., преди подписването на споразумението, но 

настоятелно призовава за по-силно приобщаване на гражданското общество; 

призовава Комисията и ЕСВД да установят ясни показатели за наблюдение на 

изпълнението на задълженията в областта на правата на човека в СПДС; призовава 

Куба да осигури изготвянето на прозрачна и обвързваща пътна карта за правата на 

човека, правата в областта на околната среда и трудовите права, която следва да е 

насочена основно към защитата на правата на човека, разширяването и 

подобряването на правата на профсъюзните дейци и опазването на околната среда; 

припомня, че със започването на временното прилагане на СПДС Куба за пръв път 

ще участва в сътрудничество по линия на Европейския инструмент за демокрация и 

права на човека; призовава ЕС да акцентира в още по-голяма степен върху въпроса 

за правата на човека във всички области на сътрудничеството си с Куба, в 

съответствие с целите на политиката, заявени в рамките на стратегията „Търговия за 

всички“;  

19. призовава също така европейските предприятия, които извършват дейност в Куба, 

по-специално тези, които получават кредитиране или някакъв вид финансово 

подпомагане с публичен произход, да прилагат същите трудови и етични стандарти 

като в техните държави на произход; 

20. изтъква, че СПДС съдържа, както всички споразумения между ЕС и трети държави, 

клауза за прекратяване на споразумението в случай на нарушение на разпоредбите 

относно правата на човека. 
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