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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli, hogy az EU és Kuba közötti kapcsolatok – a kétoldalú kereskedelem területén is 

– megújulnak a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás Kuba, az 

EU és annak tagállamai általi aláírásával; megjegyzi, hogy a politikai párbeszédről és 

együttműködésről szóló megállapodás az EU és Kuba közt létrejött első megállapodásként 

e kapcsolatok új jogi keretét képezi, és egy a kereskedelemről és kereskedelmi 

együttműködésről szóló fejezetet is magában foglal, melynek célja egy kiszámíthatóbb és 

átláthatóbb  környezet létrehozása a helyi és európai gazdasági szereplők számára; 

hangsúlyozza, hogy a megállapodás mindkét fél számára új lehetőségeket és 

kötelezettségvállalásokat kínálhat a kétoldalú kereskedelem terén is; rámutat, hogy az 

1996. decemberi közös álláspont végrehajtása ellenére 22 tagország írt alá kétoldalú 

megállapodást Kubával; 

2. rámutat, hogy annak ellenére, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló 

megállapodást 2016 decemberében aláírták, azt ideiglenesen csak akkor alkalmazzák, 

amikor az Európai Parlament megadta jóváhagyását; támogatja azt a régóta fennálló 

gyakorlatot, amelyet 2014. szeptember 29-i meghallgatásán Cecilia Malmström biztos is 

megerősített, hogy a politikai szempontból fontos megállapodások kereskedelmi és 

beruházási rendelkezéseit addig ideiglenesen nem alkalmazzák, míg azokat az Európai 

Parlament jóvá nem hagyja; felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 

folytassák e gyakorlat kiterjesztését valamennyi, az EU külső tevékenységével 

kapcsolatos nemzetközi megállapodásra a kereskedelmi aspektusok tekintetében, ahogyan 

a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás esetében; 

3. rámutat, hogy ellentmondások állnak fent a kubai alkotmány és a politikai párbeszédről és 

együttműködésről szóló megállapodás 1. cikkében megállapított elvek között; 

4. megállapítja, hogy az EU Kuba fő export- és második legfontosabb kereskedelmi partnere, 

valamint legnagyobb külföldi befektetője; rámutat, hogy az uniós külkereskedelmi 

politika nem biztosít kereskedelmi kedvezményeket Kuba számára,valamint hogy a 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) hivatalos értesítése szerint az uniós vámtarifa 

alkalmazandó; emlékeztet rá, hogy az EU általános vámkedvezmény-rendszere (GSP) 

reformjának következtében Kuba 2014 januárjától elvesztette az EU-ba való exportra 

vonatkozó kereskedelmi kedvezményeit, mivel közepes jövedelmű országnak (felső sáv) 

minősül és így már nem felel meg a támogathatósági feltételeknek; kiemeli továbbá, hogy 

a kereskedelem még mindig csak kevéssé hangsúlyos szerepet játszik Kuba gazdaságában, 

és az export és import összesített értéke a GDP 26,4%-ának felel meg; 

5. hangsúlyozza, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás 

kereskedelmi és kereskedelmi együttműködési pillére nem biztosít kereskedelmi 

kedvezményeket Kuba számára; emlékeztet rá, hogy ez a pillér az alábbiakat foglalja 

magában: vámügyi együttműködés, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése, szellemi 

tulajdon, SPS-intézkedések, a kereskedelem technikai akadályai, hagyományos és 

kézműves áruk, kereskedelem és fenntartható fejlődés, piacvédelemre vonatkozó 

együttműködés, származási szabályok és beruházás; 
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6. hangsúlyozza, hogy a Kubának az EU CARIFORUM-mal kötött gazdasági partnerségi 

megállapodásába történő bevonására adódó jövőbeli lehetőségeket fel kell tárni, amely 

megállapodás számos egyedi és hasznos kereskedelmi együttműködési fejezetet tartalmaz 

és a további regionális integráció lehetőségét kínálná Kuba számára; 

7. megjegyzi, hogy Kuba a WTO tagja és ezért hangsúlyozza, hogy a Kereskedelmi 

Világszervezet alapelveit – így a kereskedelmi eljárások egyszerűsítését, a kereskedelem 

akadályairól szóló megállapodásokat, az állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket és 

piacvédelmi eszközöket – tiszteletben kell tartani; 

8. felhívja Kubát a WTO kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló, 2017 februárjában 

hatályba lépett megállapodásának ratifikálására; üdvözli a kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítésével foglalkozó bizottság létrehozását az országban, és ezzel kapcsolatban 

kéri a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy biztosítsanak technikai támogatást; 

9. rámutat, hogy kulcsfontosságú a vámügyi együttműködés fejlesztése az olyan, jelentős 

kihívások kezelése érdekében, mint a határbiztonság, a közegészségügy, a földrajzi 

jelzések oltalma, a hamisított termékek és a terrorizmus elleni küzdelem; felhívja a 

Bizottságot és az EKSZ-t, hogy biztosítsanak technikai és pénzügyi segítséget és 

kölcsönös megállapodással hozzanak létre kétoldalú eszközöket annak érdekében, hogy 

támogatást nyújtsanak Kuba számára a kereskedelmi eljárások egyszerűsítését célzó 

intézkedések és az információs szolgáltatások végrehajtásában; 

10. rámutat, hogy az EU Kubával való együttműködése 2008-ban újraindult, és arra a 

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) keretében kerül sor; megjegyzi, hogy az uniós 

pénzügyi támogatást már előirányozták a nemzeti prioritásoknak – pl. a fenntartható 

gazdasági és társadalmi modernizáció támogatása és egyéb támogatási intézkedések – 

megfelelő ágazatok számára; megjegyzi, hogy Kuba emellett részt vesz olyan regionális 

programokban, mint a kkv-k nemzetközivé válását előmozdító Al-Invest; felhívja a 

Bizottságot, hogy számoljon be a folyamatban lévő projektekről és ossza meg az Európai 

Parlamenttel a vonatkozó információkat a folyamat minden szakaszában; 

11. rámutat, hogy még sok a tennivaló az üzleti környezet javítása érdekében a kubai inkluzív 

növekedés és jólét, valamint a külföldi kereskedelmi és befektetési kapcsolatok ösztönzése 

céljából; ugyanez vonatkozik a kubai gazdasági rendszer modernizálására is, polgárainak 

döntése alapján, például az infrastruktúrákat és az agrár-élelmiszeripart érintő 

liberalizáció, a közvetlen külföldi – például az idegenforgalmi ágazatban megvalósuló – 

befektetés, a magán és állami szereplők jogi elismerése és jogbiztonsága, a teljes 

mértékben független vállalkozások, köztük kkv-k létrehozását és működtetését szolgáló 

terek létrehozása, az export diverzifikálása, a gazdasági és pénzügyi befektetések és 

tranzakciók, a technológiai innováció,  a magánszektorbeli foglalkoztatás és általában 

véve a piaci szabadságok vonatkozásában, biztosítva ugyanakkor a magas szintű 

munkaügyi, szociális, környezetvédelmi és emberi jogi normákat; hangsúlyozza, hogy 

ennek lehetővé kell tennie, hogy az ország megszüntesse a korlátozásokat az áruellátás és 

a szolgáltatások vonatkozásában, valamint hogy fokozatos előrelépéseket tegyen a szabad 

közösségi terek, az együttélés, a technológia és kommunikáció terén; hangsúlyozza a 

magántulajdonhoz való jog javításának fontosságát az olyan magánkezdeményezések, 

mint a cuentapropistas működésének elősegítése érdekében, mivel ezek jótékony hatást 

gyakorolnak az ország gazdaságára;  hangsúlyozza továbbá a kkv-k támogatásának 
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fontosságát; kéri, hogy a létrehozandó együttműködési albizottságok elemezzék a 

lehetséges intézkedéseket, és felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy tájékoztassák 

rendszeresen a Parlamentet az erre vonatkozó kezdeményezésekről és előrelépésekről; 

12. tudomásul veszi a kubai hatóságok által az elmúlt hónapok során hozott intézkedéseket és 

a kubai fél által 2011 augusztusában elfogadott, a gazdasági és társadalompolitikára 

vonatkozó iránymutatásokat, melyek célja a vállalkozás szabadsága és általában a 

gazdasági liberalizáció előmozdítása; ösztönzi a hatóságokat, hogy még inkább mozdítsák 

elő a fenntartható gazdaságot, hogy ezáltal emeljék a gazdasági szabadság rendkívül 

alacsony szintjét az országban, valamint erősítsék a kereskedelmet és a beruházást; 

hangsúlyozza a jogállamiság, valamint annak fontosságát, hogy az országot jogbiztonság, 

szabályozási átláthatóság, jó kormányzás, kevesebb bürokrácia és gazdasági stabilitás 

jellemezze; hangsúlyozza, hogy az erőteljes, az ország fizikai és technológiai 

infrastruktúrájának javítását és egy versenyképes kubai termelési rendszer felépítését 

célzó külföldi beruházást ösztönző szabályok kialakítása számos egyéb gazdasági és 

pénzügyi intézkedést tesz szükségessé; emlékeztet rá, hogy a politikai párbeszédről és 

együttműködésről szóló megállapodás egyik átfogó célja a kubai gazdaság 

diverzifikációja és a megfelelő üzleti környezet és vállalkozói szellem támogatása; 

13. hangsúlyozza, hogy a kubai gazdaság nagymértékben függ a Venezuelától kapott jelentős 

olajtámogatástól, valamint a külső segítségtől, így a külföldön élő kubaiak hazautalásaitól; 

14. hangsúlyozza a kubai export a hagyományos termékeken túllépő diverzifikációjának 

szükségességét, és kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre ad hoc kereskedési részlegeket a 

legjobb gyakorlatok cseréje, valamint annak érdekében, hogy a kubai exportőröket 

ellássák a termékek uniós piacra való kijuttatásának javítását segítő, ismeretekkel; 

15. üdvözli, hogy Kuba ratifikálta az ILO mind a nyolc alapvető egyezményét és 

kötelezettségvállalást kér ezek gyors végrehajtására; határozottan felhívja Kubát és 

valamennyi, az országgal megállapodást kötött, illetve megállapodás megkötéséről 

tárgyaló országot a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a tisztes munka programja 

szabályainak ratifikálására és betartására, valamint a munkaerő-kizsákmányolás 

valamennyi formájának törvényen kívül helyezésére; megjegyzi, hogy vannak olyan 

területek, ahol szociális és munkajogok forognak kockán, így a kubai állami vállalatok 

munkaerő-toborzási gyakorlata és a bérelvonás gyakorlata az idegenforgalmi ágazatban; e 

tekintetben hangsúlyozza, hogy az ILO egyezményeivel összhangban minden 

munkavállaló számára alapvető munkahelyi jogokat és megfelelő szociális védelmet kell 

biztosítani, és mindkét felet felhívja, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről 

szóló megállapodás 38. pontja értelmében tegyenek ennek érdekében; 

16. emlékeztet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, többéves indikatív programra (MIP) 

és annak a reformfolyamat és a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés 

szempontjából való fontosságára; hangsúlyozza, hogy a kubai vidéki társadalom minden 

szegmensének szintén részesülnie kell a mezőgazdasági ágazatra vonatkozóan 

elkülönített, 50 millió euró összegű uniós alapból, mivel a kubai mezőgazdasági 

termelékenység még mindig rendkívül alacsony; 

17. üdvözli a Vámegyüttműködési Tanács (WCO) szerepét a kubai Aduanas General de la 

República (AGR) a Mercator Program keretében való stratégiai támogatásában a WTO 

kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásának végrehajtására való 



 

PE602.956v03-00 6/8 AD\1126816HU.docx 

HU 

felkészültség értékelése céljából. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az AGR proaktív 

módon járjon el a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás 

végrehajtásában, és kéri a Bizottságot, hogy nyújtson segítséget Kubának ebben a 

folyamatban; 

18. üdvözli a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás keretében 

jelenleg zajló, e megállapodás aláírása előtt, 2015-ben indult emberi jogi párbeszédet és a 

civil társadalom az együttműködés egyik elismert szereplőjeként való említését, 

ugyanakkor határozottan felhív a civil társadalom nagyobb mértékű bevonására; felhívja a 

Bizottságot és az EKSZ-t, hogy dolgozzanak ki egyértelmű referenciaértékeket a politikai 

párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásban rögzített emberi jogi 

kötelezettségek végrehajtásának nyomon követése érdekében; felhívja Kubát, hogy 

biztosítsa egy átlátható és kötelező érvényű emberi-, környezeti és munkajogi ütemterv 

elkészítését, amelynek elsősorban az emberi jogok védelmezésére, a szakszervezeti 

aktivisták jogainak megerősítésére és bővítésére, valamint a környezet védelmére kell 

irányulnia; emlékeztet rá, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló 

megállapodás ideiglenes alkalmazásának megkezdésével Kuba először vesz majd részt 

együttműködésben a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének keretében; 

felhívja az EU-t az emberi jogok további előmozdítására a Kubával folytatott 

együttműködés valamennyi területén, összhangban „A mindenki számára előnyös 

kereskedelem” elnevezésű stratégiában rögzített politikai célokkal;  

19. felhívja továbbá a Kubában működő, és különösen az állami eredetű hitelből vagy 

bármely pénzügyi támogatásban részesülő európai vállalkozásokat is, hogy a származási 

országukban előírt munkaügyi és etikai normákat alkalmazzák; 

20. emlékeztet arra, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás – 

ahogyan az EU és harmadik országok között megkötött valamennyi nemzetközi 

megállapodás –  rendelkezik a megállapodásnak az emberi jogokra vonatkozó 

rendelkezések megsértése esetén történő felfüggesztéséről; 
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