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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et ELi ja Kuuba suhted, ka kahepoolse kaubanduse 

valdkonnas, said Kuuba, ELi ja 28 liikmesriigi poolt poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu 

allkirjastamisega uue hingamise; märgib, et see poliitilise dialoogi ja koostöö leping, mis 

on üldse kõige esimene ELi ja Kuuba vaheline leping, annab nendele suhetele uue 

õigusliku raamistiku ning hõlmab kaubandust ja koostööd käsitlevat peatükki, mille 

eesmärk on luua kohalike ja Euroopa ettevõtjate jaoks paremini prognoositav ja 

läbipaistvam keskkond; rõhutab, et lepinguga saab luua uusi võimalusi ja kohustusi 

mõlemale allakirjutanud poolele ka kahepoolse kaubanduse valdkonnas; juhib tähelepanu 

sellele, et 22 liikmesriiki on allkirjastanud kahepoolsed kokkulepped Kuubaga hoolimata 

1996. aasta detsembri ühise seisukoha jõustamisest; 

2. juhib tähelepanu sellele, et hoolimata asjaolust, et poliitilise dialoogi ja koostööleping 

allkirjastati 2016. aasta detsembris, kohaldatakse seda ajutiselt, kuni Euroopa Parlament 

on andnud lepingule oma nõusoleku; toetab pikaaegset tava, mida kinnitas 29. septembri 

2014. aasta kuulamisel ka volinik Cecilia Malmström, poliitiliselt tähtsate lepingute 

kaubandus- ja investeerimissätteid ajutiselt enne mitte kohaldada, kui Euroopa Parlament 

on andnud selleks oma nõusoleku; kutsub nõukogu, komisjoni ja Euroopa välisteenistust 

üles seda tava jätkama ja laiendama seda kõigile ELi välistegevusega seotud 

rahvusvahelistele lepingutele, kui need hõlmavad kaubandusaspekte, nagu kõnealune 

poliitilise dialoogi ja koostööleping; 

3. juhib tähelepanu asjaolule, et Kuuba põhiseaduse ja poliitilise dialoogi ja koostöölepingu 

artiklis 1 sätestatud põhimõtete vahel esineb vastuolusid; 

4. märgib, et EL on Kuuba peamine eksporditurg ja suuruselt teine kaubanduspartner ning 

suurim välisinvestor; juhib tähelepanu asjaolule, et ELi kaubanduspoliitika ei anna 

Kuubale mingeid kaubandussoodustusi ja ELi tariifikvoote kohaldatakse nii, nagu 

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) on teatanud; tuletab meelde, et ELi üldiste 

tariifsete soodustuste kava (GSP) reformi tulemusel kaotas Kuuba 2014. aasta jaanuaris 

ELi eksportimisel kaubandussoodustused, kuna ta oli jõudnud üle keskmise sissetulekuga 

riikide hulka ja ei vastanud enam abikõlblikkuse kriteeriumidele; rõhutab lisaks, et 

kaubandus moodustab endiselt vaid tagasihoidliku osa Kuuba majandusest, eksport ja 

import kokku annavad 26,4 % SKPst; 

5. rõhutab, et poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu kaubanduse ja kaubanduskoostöö sambas 

ei ole Kuubale ette nähtud kaubandussoodustusi; tuletab meelde, et see sammas hõlmab 

tollikoostööd, kaubanduse lihtsustamist, intellektuaalomandi õigusi, sanitaar- ja 

fütosanitaarmeetmeid, tehnilisi kaubandustõkkeid, traditsioonilisi ja käsitöötooteid, 

kaubandust ja kestlikku arengut, koostööd kaubanduse kaitsemeetmete osas, 

päritolureegleid ja investeeringuid; 

6. teeb ettepaneku, et edaspidi uuritaks võimalust liita Kuuba CARIFORUMi-ELi 

majanduspartnerluslepinguga, mis sisaldab mitmeid konkreetseid ja kasulikke 

kaubanduskoostöö peatükke ja annaks Kuubale parema piirkonnaga integreerumise 

võimaluse; 
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7. märgib, et Kuuba on WTO liige, ning rõhutab seetõttu vajadust austada Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni aluspõhimõtteid, nagu kaubanduse lihtsustamine, kokkulepped 

kaubandustõkete valdkonnas, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed ning kaubanduse 

kaitsemeetmed; 

8. kutsub Kuubat üles ratifitseerima WTO kaubanduse lihtsustamise lepingu, mis jõustus 

2017. aasta veebruaris; tunneb heameelt, et luuakse kaubanduse hõlbustamise komitee, 

ning sellega seoses palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel pakkuda tehnilist tuge; 

9. rõhutab, et tollikoostöö on määravalt tähtis valdkond, mida tuleb edasi arendada, et 

tegeleda muu hulgas selliste oluliste probleemküsimustega nagu piiride julgeolek, 

rahvatervis, geograafiliste tähiste kaitse, võitlus kaupade võltsimise vastu ja 

terrorismivastane võitlus; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles andma tehnilist 

ja rahalist abi ning looma vastastikusel kokkuleppel kahepoolseid instrumente, et aidata 

Kuubal rakendada kaubanduse lihtsustamise meetmeid rakendamine ja teabeteenuseid; 

10. juhib tähelepanu sellele, et ELi koostöö Kuubaga taastati 2008. aastal ning see on kaetud 

arengukoostöö rahastamisvahendist; märgib, et ELi rahaline toetus on juba määratud 

sektoritele, mis vastavad riiklikele prioriteetidele, nagu toetus kestlikule majanduslikule ja 

sotsiaalsele ajakohastamisele ning muud toetusmeetmed; võtab teadmiseks, et Kuubas 

osaleb ka piirkondlikes programmides, nt programmis Al-Invest, mis soodustab VKEde 

rahvusvahelistumist; kutsub komisjoni üles andma aru käimasolevatest projektidest ja 

jagama Euroopa Parlamendiga asjakohast teavet kõigil menetluse etappidel; 

11. tuletab meelde, et palju on veel teha, et parandada ärikeskkonda ja ergutada kaasavat 

majanduskasvu ja jõukust Kuubal ning tõhustada kaubandust ja investeerimissuhteid 

välismaal; rõhutab, et sama kehtib ka Kuuba majandussüsteemi moderniseerimise kohta 

riigi kodanike vastu võetud otsuste alusel, et liberaliseerida kaubandus, näiteks taristu 

valdkonnas ja põllumajanduslikus toidutööstuses, saada välismaiseid otseinvesteeringuid, 

näiteks turismisektoris, tagada õiguslik tunnustamine ja õiguskindlus nii era- kui ka 

avaliku sektori toimijatele, luua keskkond täielikult sõltumatute ettevõtete, sh väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete rajamiseks ja toimimiseks, mitmekesistada eksporti, tagada 

majanduslikud ja rahalised investeeringud ja tehingud, tehnoloogiline innovatsioon, 

erasektori tööhõive ja üldised turuvabadused, kindlustades samas kõrged töötajate õiguste, 

sotsiaalsed, keskkonna- ja inimõiguste alased standardid; arvestades, et see peaks 

võimaldama riigil kõrvaldada piirangud kaupade ja teenuste pakkumisel ja tooma kaasa 

järkjärgulise liikumise vaba ühiskondliku ruumi, kooseksisteerimise, tehnoloogia ja 

teabevahetuse poole; rõhutab, kui oluline on parandada eraomandiga seotud õigusi, et 

hõlbustada erasektori algatusi, nagu cuentapropistas, sest need on riigi majandusele 

kasuks tulnud; rõhutab lisaks, kui oluline on toetada väikeseid ja keskmise suurusega 

ettevõtteid; nõuab, et loodavad koostöö allkomiteed analüüsiks võimalikke võetavaid 

meetmeid ning palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel teavitada Euroopa Parlamenti 

korrapäraselt kõikidest algatustest ja edusammudest selles valdkonnas; 

12. võtab teadmiseks Kuuba ametivõimude poolt viimastel kuudel vastu võetud meetmed ja 

Kuuba poolt 2011. aasta augustis vastu võetud majandus- ja sotsiaalpoliitika suunised, et 

edendada vaba ettevõtlust ja majanduse liberaliseerimist üldiselt; ergutab ametivõime 

edendama veelgi suuremal määral jätkusuutlikku majandust, et suurendada riigi endiselt 

väga väikest majanduslikku vabadust, samuti kaubandust ja investeeringuid; rõhutab, kui 
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oluline on õigusriigi põhimõtete järgimine ning õiguskindluse, reguleerimise 

läbipaistvuse, hea valitsemistava, vähema bürokraatia ja majandusliku stabiilsuse 

tagamine riigis; rõhutab, et õigusnormide väljatöötamine suuremahuliste 

välisinvesteeringute soodustamiseks, et parandada riigi füüsilist ja tehnilist taristut ning 

luua konkurentsivõimeline Kuuba tootmissüsteem, nõuab paljude muude majanduslike ja 

rahaliste meetmete võtmist; tuletab meelde, et poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu üks 

peamisi eesmärke on toetada Kuuba majanduse mitmekesistamist ning sobiva 

ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse edendamist; 

13. rõhutab, et Kuuba majandus sõltub tugevalt Venezuela naftatoetusest ja välisabist, nt 

välismaal elavate kuubalaste rahaülekannetest; 

14. rõhutab, et Kuuba eksporti tuleb mitmekesistada, et see ei piirduks ainult traditsiooniliste 

toodetega, ning palub komisjonil luua ajutised kaubanduse tugipunktid, et vahetada 

parimaid tavasid ja pakkuda Kuuba eksportijatele vajalikke teadmisi, parandamaks 

kaupade pääsu ELi turule; 

15. tunnustab asjaolu, et Kuuba on ratifitseerinud kõik kaheksa ILO põhikonventsiooni ja 

palub võtta kohustusi nende kiireks rakendamiseks; nõuab tungivalt Kuuba ja kõik riigid, 

kellega tal on kokkulepped või kellega ta peab läbirääkimisi kokkulepete sõlmimiseks, 

ratifitseeriks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) eeskirjad ja inimväärse töö 

tegevuskava ning täidaks neid, samuti keelustaks tööjõu ekspluateerimise kõik vormid; 

märgib, et on valdkondi, kus sotsiaalseid ja töötajate õigused ohtu seatakse, näiteks 

värbamistavad Kuuba riigiettevõtetes ja palkade konfiskeerimise tava turismisektoris; 

rõhutab sellega seoses, et kõigile töötajatele peavad olema tagatud põhiõigused ning 

piisav sotsiaalne kaitse kooskõlas ILO konventsioonidega, ning kutsub mõlemaid pooli 

üles tegutsema sellel eesmärgil kooskõlas poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu artikliga 

38; 

16. tuletab meelde Kuuba mitmeaastast sihtprogrammi 2014–2020 ja selle tähtsust Kuuba 

reformiprotsessi ja kestliku majandus- ja sotsiaalse arengu jaoks; rõhutab ühtlasi, et kõik 

Kuuba maapiirkonnad peaksid saama kasu 50 miljonist eurost, mis on ELi vahenditest 

eraldatud põllumajandussektori jaoks, arvestades, et Kuuba põllumajanduse tootlikkus on 

endiselt madal; 

17. väljendab heameelt Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) rolli üle, kes pakub programmi 

Mercator raames strateegilist toetust Kuuba ametile Aduanas General de la República 

(AGR) ja Mercator, et hinnata valmisolekut WTO kaubanduse lihtsustamise lepingu 

rakendamiseks; rõhutab, et AGRi ennetavalt aktiivne roll kaubanduse lihtsustamise 

lepingu rakendamisel on oluline ja palub komisjonil Kuubat selles protsessis aidata; 

18. väljendab heameelt inimõigustealase dialoogi jätkumise üle ning selle üle, et 

kodanikuühiskonda mainitakse tunnustatud koostöös osalejana poliitilise dialoogi ja 

koostöö lepingu raames, mis käivitati 2015. aastal enne lepingu allkirjastamist, kuid nõuab 

tungivalt kodanikuühiskonna suuremat kaasamist; palub komisjonil ja Euroopa 

välisteenistusel kehtestada selged võrdlusalused, et jälgida inimõigustega seotud 

kohustuste täitmist poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu raames; palub Kuubal koostada 

läbipaistev ja siduv inimõiguste, keskkonnaalaste õiguste ja töötajate õiguste teekaart, 

mille eesmärk peaks eelkõige olema kaitsta inimõigusi, tugevdada ja täiustada 

ametiühingutegelaste õigusi ning kaitsta keskkonda; tuletab meelde, et poliitilise dialoogi 
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ja koostöö lepingu ajutise kohaldamisega osaleb Kuuba esmakordselt demokraatia ja 

inimõiguste Euroopa rahastamisvahendiga seotud koostöös; kutsub ELi üles pöörama 

veelgi suuremat tähelepanu inimõigustele kõigis oma koostöövaldkondades Kuubaga, 

kooskõlas strateegias „Kaubandus kõigile“ välja kuulutatud poliitiliste eesmärkidega;  

19. kutsub samuti Kuubal tegutsevaid Euroopa ettevõtjaid, eriti neid, kes saavad krediiti või 

või mis tahes finantsabi avalikust sektorist, rakendama samu töö- ja eetikanorme, mida 

nõutakse nende päritoluriikides; 

20. tuletab meelde, et nagu kõik ELi ja kolmandate riikide vahelised lepingud, sisaldab ka 

poliitilise dialoogi ja koostöö leping sätet lepingu peatamiseks, kui inimõigusi käsitlevaid 

sätteid rikutakse. 
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