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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē ES un Kubas attiecību jauno sākumu, tostarp divpusējās tirdzniecības jomā, 

ko panāca, Kubai, ES un tās 28 dalībvalstīm parakstot Politiskā dialoga un sadarbības 

nolīgumu (PDSN); norāda, ka PDSN kā pirmais nolīgums, kas jebkad noslēgts starp ES 

un Kubu, veido jaunu tiesisko regulējumu abu pušu attiecībām un ietver arī nodaļu par 

tirdzniecību un tirdzniecības sadarbību, kuras mērķis ir radīt paredzamāku un 

pārredzamāku vidi vietējiem un Eiropas ekonomikas dalībniekiem; uzsver, ka nolīgums 

var radīt jaunas iespējas un saistības abām nolīguma pusēm, tostarp divpusējās 

tirdzniecības jomā; norāda, ka, neskatoties uz 1996. gada decembrī pieņemtās kopējās 

nostājas īstenošanu, 22 dalībvalstis ir parakstījušas divpusējus nolīgumus ar Kubu; 

2. norāda — lai gan PDSN parakstīja 2016. gada decembrī, tas tiks provizoriski piemērots 

tikai tad, kad Eiropas Parlaments būs tam devis savu piekrišanu; atbalsta ilggadējo praksi, 

ko savā uzklausīšanā 2014. gada 29. septembrī apstiprināja arī komisāre Cecilia 

Malmström, politiski svarīgu nolīgumu tirdzniecības un ieguldījumu noteikumus 

nepiemērot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments nav devis savu piekrišanu; aicina 

Padomi, Komisiju un EĀDD šo praksi turpināt un paplašināt, attiecinot to uz visiem 

starptautiskiem nolīgumiem, kas attiecas uz Savienības ārējo darbību, ja tiek skarti 

tirdzniecības aspekti, kā tas ir, piemēram, PDSN gadījumā; 

3. norāda uz neatbilstībām starp Kubas Konstitūciju un PDSN 1. pantā noteiktajiem 

principiem; 

4. norāda, ka ES ir Kubas galvenais eksporta un otrais lielākais tirdzniecības partneris, kā arī 

lielākais ārvalstu ieguldītājs; norāda, ka ES ārējās tirdzniecības politika nesniedz nekādas 

tirdzniecības preferences Kubai un ka ES tarifa likmes ir piemērojamas saskaņā ar 

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) paziņojumu; atgādina, ka ES vispārējās 

preferenču shēmas (VPS) reformas rezultātā Kuba no 2014. gada janvāra zaudēja savas 

tirdzniecības preferences eksportam uz ES, jo tā tika klasificēta kā valsts ar vidēji 

augstiem ienākumiem un vairs neatbilda iepriekš minētās shēmas atbilstības kritērijiem; 

turklāt uzsver, ka tirdzniecība joprojām veido tikai nelielu daļu no Kubas ekonomikas — 

eksports un imports kopā veido 26,4 % no IKP; 

5. uzsver, ka PDSN tirdzniecības un tirdzniecības sadarbības pīlārs Kubai nesniedz nekādas 

tirdzniecības preferences; atgādina, ka šis pīlārs aptver muitas sadarbību, tirdzniecības 

atvieglošanu, intelektuālo īpašumu, SFS pasākumus, tehniskos šķēršļus tirdzniecībai, 

tradicionālās un amatnieku preces, tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, sadarbību 

tirdzniecības aizsardzības jomā, izcelsmes noteikumus un investīcijas; 

6. ierosina izskatīt turpmākas iespējas Kubu integrēt ES un CARIFORUM EPN, kas ietver 

daudzas specifiskas un lietderīgas nodaļas par tirdzniecības sadarbību un sniegtu Kubai 

dziļākas reģionālās integrācijas iespēju; 

7. norāda, ka Kuba ir PTO locekle, tāpēc uzsver, ka ir jāievēro Pasaules Tirdzniecības 

organizācijas pamatprincipi, piemēram, tirdzniecības atvieglošana, nolīgumi par šķēršļiem 
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tirdzniecībā, sanitārie un fitosanitārie pasākumi un tirdzniecības aizsardzības instrumenti; 

8. aicina Kubu ratificēt PTO tirdzniecības atvieglošanas nolīgumu (TFA), kas stājās spēkā 

2017. gada februārī; atzinīgi vērtē Tirdzniecības atvieglošanas komitejas izveidošanu 

valstī un šajā saistībā aicina Komisiju un EĀDD sniegt tehnisko atbalstu; 

9. norāda, ka muitas sadarbība ir būtiski svarīga joma, kas ir jāattīsta, lai risinātu tādas 

ievērojamas problēmas kā robežu drošība, sabiedrības veselība, ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu aizsardzība, viltotu preču un terorisma apkarošana u. c.; aicina Komisiju un EĀDD 

sniegt tehnisko un finansiālo palīdzību un ar savstarpēju nolīgumu izveidot divpusējus 

instrumentus, lai palīdzētu Kubai īstenot tirdzniecības atvieglošanas pasākumus un 

informācijas pakalpojumus; 

10. norāda, ka ES sadarbība ar Kubu atsākās 2008. gadā un uz to attiecas attīstības sadarbības 

instruments (ASI); norāda, ka ar valsts prioritātēm saistītām nozarēm jau ir piešķirts ES 

finansiālais atbalsts, piemēram, atbalsts ilgtspējīgai ekonomikas un sociālai 

modernizācijai un citiem atbalsta pasākumiem; ņem vērā, ka Kuba arī piedalās reģionālās 

programmās, piemēram, Al-Invest (kas veicina MVU internacionalizāciju); aicina 

Komisiju ziņot par pašreizējiem projektiem un visos procedūras posmos sniegt attiecīgo 

informāciju Parlamentam; 

11. norāda, ka vēl ir daudz darāmā, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, tādā veidā veicinot 

iekļaujošu izaugsmi un labklājību Kubā un palielinot tirdzniecības un ieguldījumu 

attiecības ārvalstīs; uzsver, ka tas pats attiecas arī uz Kubas ekonomikas sistēmas 

modernizāciju, pamatojoties uz lēmumiem, ko pieņem tās pilsoņi attiecībā uz tirdzniecības 

liberalizāciju, piemēram, infrastruktūru un lauksaimniecības un pārtikas rūpniecību, 

ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, piemēram, tūrisma nozarē, juridisku atzīšanu un 

noteiktību gan privātā, gan publiskā sektora dalībniekiem, iespēju radīšanu pilnīgi 

neatkarīgu uzņēmumu, tostarp MVU, dibināšanai un darbībai, eksporta dažādošanu, 

ekonomiskajiem un finanšu ieguldījumiem un darījumiem, tehnoloģisko inovāciju, privāto 

nodarbinātību un vispārējo tirgus brīvību, vienlaikus nodrošinot augstus darba, sociālos, 

vides un cilvēktiesību standartus; uzsver, ka tādā veidā būtu jāļauj valstij atcelt 

ierobežojumus preču un pakalpojumu nodrošinājumā un radīt pakāpenisku virzību uz 

brīvu sociālo telpu, līdzāspastāvēšanu, tehnoloģiju un komunikāciju izmantošanu; uzsver, 

ka ir svarīgi uzlabot privātās īpašumtiesības, lai atvieglotu tādu privāto iniciatīvu kā 

cuentapropistas darbību, jo tās ir labvēlīgi ietekmējušas valsts ekonomiku; turklāt uzsver, 

cik svarīgi ir atbalstīt MVU; aicina izveidot sadarbības apakškomitejas, lai analizētu 

iespējamās veicamās darbības, un aicina Komisiju un EĀDD regulāri informēt Parlamentu 

par visām iniciatīvām un progresu šajā jomā; 

12. pieņem zināšanai pasākumus, ko Kubas iestādes ir pieņēmušas pēdējo mēnešu laikā un to, 

ka Kuba 2011. gada augustā pieņēma pamatnostādnes par ekonomikas un sociālo politiku, 

lai veicinātu brīvu uzņēmējdarbību un ekonomikas liberalizācijas kopumā; mudina 

atbildīgās iestādes arī turpmāk veicināt ilgtspējīgu ekonomiku, lai valstī uzlabotu 

ekonomikas brīvību, kas vēl joprojām ļoti zemā līmenī, kā arī tirdzniecību un 

ieguldījumus; uzsver to, cik būtisks ir tiesiskums un tiesiskās noteiktības nodrošināšana 

valstī, pārvaldes pārredzamība, laba pārvaldība, birokrātijas samazināšana un ekonomiskā 

stabilitāte; uzsver, ka tādu noteikumu izstrādei, kas veicina spēcīgas ārvalstu investīcijas, 

lai uzlabotu valsts fizisko un tehnoloģisko infrastruktūru un veidotu konkurētspējīgu 



 

AD\1126816LV.docx 5/8 PE602.956v03-00 

 LV 

Kubas ražošanas sistēmu, būs nepieciešami daudzi citi ekonomikas un finanšu pasākumi; 

atgādina, ka viens no PDSN visaptverošajiem mērķiem ir atbalsts Kubas ekonomikas 

diversifikācijai un piemērotu uzņēmējdarbības apstākļu un uzņēmējdarbības veicināšana; 

13. uzsver, ka Kubas ekonomika ir ļoti atkarīga no ievērojamām naftas subsīdijām, ko sniedz 

Venecuēla, un no ārējas palīdzības, piemēram, ārvalstīs dzīvojošu kubiešu naudas 

pārvedumiem; 

14. uzsver vajadzību dažādot Kubas eksportu, to paplašinot ārpus tradicionālajiem 

produktiem, un prasa Komisijai izveidot ad hoc tirdzniecības birojus, lai veiktu 

paraugprakses apmaiņu un sniegtu Kubas eksportētājiem nepieciešamās zināšanas nolūkā 

uzlabot preču pieejamību ES tirgū; 

15. atzinīgi vērtē to, ka Kuba ir ratificējusi visas astoņas SDO pamatkonvencijas un prasa 

uzņemties saistības attiecībā uz to ātru īstenošanu; apņēmīgi aicina Kubu un visas valstis, 

ar kurām tai ir spēkā nolīgumi vai ar kurām tā veic sarunas par nolīgumiem, ratificēt un 

īstenot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) noteikumus un programmu pienācīgas 

kvalitātes nodarbinātībai, kā arī aizliegt visu veidu darbaspēka ekspluatāciju; atzīmē, ka ir 

jomas, kurās sociālās un darba tiesības ir apdraudētas, piemēram, darbā pieņemšanas 

prakse Kubas valsts uzņēmumos un algu konfiskācijas prakse tūrisma nozarē; šajā 

sakarībā uzsver, ka visiem strādājošajiem ir jānodrošina darba pamattiesības, kā arī 

atbilstoša sociālā aizsardzība saskaņā ar SDO konvencijām, un aicina abas puses strādāt 

šajā jomā saskaņā ar PDSN 38. pantu; 

16. atgādina par daudzgadu indikatīvo programmu (DIP) Kubai periodā no 2014. līdz 

2020. gadam un par tās nozīmi reformu procesā un ilgtspējīgas ekonomikas un sociālajā 

attīstībā; uzsver, ka arī visām lauku sabiedrības daļām Kubā būtu jāgūst labums no  

lauksaimniecības nozarei paredzētajiem 50 miljoniem ES fondu līdzekļiem, ņemot vērā to, 

ka Kubas lauksaimniecības produktivitāte joprojām ir zema; 

17. atzinīgi vērtē Pasaules Muitas organizācijas (PMO) lomu, sniedzot stratēģisku atbalstu 

Kubas Aduanas General de la República (AGR) „Mercator” programmas ietvaros, lai 

novērtētu sagatavotību PTO tirdzniecības atvieglošanas nolīguma īstenošanai; uzsver AGR 

proaktīvās darbības nozīmi tirdzniecības atvieglošanas nolīguma īstenošanā un prasa 

Komisijai palīdzēt Kubai šajā procesā; 

18. atzinīgi vērtē notiekošo cilvēktiesību dialogu, pilsoniskās sabiedrības kā atzīta dalībnieka 

minēšanu PDSN un to, ka tas tika uzsākts 2015. gadā pirms nolīguma parakstīšanas, un 

stingri prasa lielākā mērā iesaistīt pilsonisko sabiedrību; aicina Komisiju un EĀDD 

noteikt skaidrus kritērijus, lai pārraudzītu cilvēktiesību saistību īstenošanu PDSN; aicina 

Kubu nodrošināt pārredzama un saistoša ceļveža pieņemšanu par cilvēktiesībām, vides un 

darba tiesībām, kurš būtu jāizstrādā galvenokārt tam, lai aizsargātu cilvēktiesības, 

paplašinātu un uzlabotu arodbiedrības biedru tiesības un aizsargātu vidi; atgādina, ka, 

sākot PDSN provizorisko piemērošanu, Kuba pirmo reizi iesaistīsies sadarbībā, ko paredz 

Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments; aicina ES vēl vairāk uzsvērt 

cilvēktiesības visās savas sadarbības jomās ar Kubu saskaņā ar politikas mērķiem, kas 

iekļauti stratēģijā „Tirdzniecība visiem”;  

19. aicina arī Eiropas uzņēmumus, kuri darbojas Kubā, jo īpaši tos, kas saņem jebkādus 

publiskus aizdevumus vai finansiālu palīdzību, piemērot tos pašus darba un ētikas 
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standartus, kādi noteikti to izcelsmes valstīs; 

20. atgādina, ka PDSN ir iekļauts noteikums par nolīguma apturēšanu cilvēktiesību noteikumu 

pārkāpuma gadījumā, kas iekļauts visos ES nolīgumos ar trešām valstīm. 
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