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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met het feit dat de betrekkingen tussen de EU en Cuba een nieuwe start 

hebben genomen, ook op het vlak van bilaterale handel, met de ondertekening van de 

Overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking (Political Dialogue and 

Cooperation Agreement, PDCA) door Cuba, de EU en de 28 lidstaten; merkt op dat de 

PDCA als eerste overeenkomst tussen de EU en Cuba ooit het nieuwe rechtskader vormt 

voor deze betrekkingen, met een hoofdstuk over handel en handelssamenwerking, dat een 

meer voorspelbare en transparante omgeving moet scheppen voor plaatselijke en Europese 

marktdeelnemers; onderstreept dat de overeenkomst voor beide partijen nieuwe 

mogelijkheden en toezeggingen kan bieden, ook op het vlak van bilaterale handel; wijst 

erop dat 22 lidstaten bilaterale overeenkomsten met Cuba hebben ondertekend, ondanks 

de handhaving van het Gemeenschappelijk Standpunt van december 1996; 

2. wijst erop dat de PDCA, hoewel zij al in december 2016 werd ondertekend, pas voorlopig 

zal worden toegepast zodra het Europees Parlement zijn goedkeuring eraan heeft gehecht; 

steunt de gevestigde praktijk, die tevens werd bevestigd door commissaris Cecilia 

Malmström in haar hoorzitting van 29 september 2014, om de handels- en 

investeringsbepalingen van politiek belangrijke overeenkomsten niet voorlopig toe te 

passen voor het Europees Parlement zijn goedkeuring eraan heeft gehecht; vraagt de Raad, 

de Commissie en de EDEO om deze praktijk voort te zetten en uit te breiden naar alle 

internationale overeenkomsten met betrekking tot het externe optreden van de EU die 

handelsaspecten omvatten, zoals de PDCA; 

3. wijst erop dat er inconsistenties bestaan tussen de Cubaanse grondwet en de in artikel 1 

van de PDCA vastgestelde beginselen; 

4. merkt op dat de EU de grootste exportpartner en de tweede grootste handelspartner van 

Cuba is, evenals de grootste buitenlandse investeerder; wijst erop dat het handelsbeleid 

van de EU geen handelspreferenties verstrekt aan Cuba en dat de door de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO) meegedeelde douanetarieven van de EU van toepassing 

zijn; herinnert eraan dat Cuba, ten gevolge van de hervorming van het EU-stelsel van 

algemene preferenties (SAP), vanaf januari 2014 zijn handelspreferenties voor de uitvoer 

naar de EU is kwijtgeraakt, aangezien Cuba de categorie hogermiddeninkomensland heeft 

bereikt en niet langer voldeed aan de subsidiabiliteitscriteria; benadrukt bovendien dat 

handel slechts van matig belang is voor de Cubaanse economie, aangezien de uitvoer en 

de invoer samen 26,4 % van het bbp uitmaken; 

5. onderstreept dat in de pijler handel en handelssamenwerking van de PDCA niet is 

voorzien in handelspreferenties voor Cuba; herinnert eraan dat deze pijler betrekking heeft 

op douanesamenwerking, handelsbevordering, intellectuele eigendom, sanitaire en 

fytosanitaire maatregelen, technische handelsbelemmeringen, traditionele en 

ambachtelijke goederen, handel en duurzame ontwikkeling, samenwerking op het gebied 

van handelsbescherming, oorsprongsregels en investeringen; 

6. stelt voor om te onderzoeken hoe Cuba kan worden opgenomen in de EPO tussen de EU 

en het Cariforum, die talrijke specifieke en nuttige hoofdstukken inzake 
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handelssamenwerking bevat en Cuba de mogelijkheid zou bieden tot verdere regionale 

integratie; 

7. neemt nota van het feit dat Cuba lid is van de WTO en benadrukt daarom dat de 

basisbeginselen van de Wereldhandelsorganisatie (zoals handelsbevordering, 

overeenkomsten over handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen en 

handelsbeschermingsinstrumenten) moeten worden nageleefd; 

8. verzoekt Cuba om de handelsbevorderingsovereenkomst van de WTO die in februari 2017 

in werking is getreden, te ratificeren; is ingenomen met de oprichting van het Comité voor 

handelsbevordering in het land en verzoekt de Commissie en de EDEO in dat verband om 

technische bijstand te verlenen; 

9. wijst erop dat douanesamenwerking een cruciaal domein is dat moet worden ontwikkeld 

om belangrijke uitdagingen zoals, onder meer, grensbeveiliging, volksgezondheid, de 

bescherming van geografische aanduidingen, de strijd tegen namaakgoederen en de strijd 

tegen terrorisme aan te pakken; verzoekt de Commissie en de EDEO om technische en 

financiële bijstand te verlenen en in onderling overleg bilaterale instrumenten vast te 

stellen om Cuba te helpen bij de tenuitvoerlegging van de 

handelsbevorderingsmaatregelen en informatiediensten; 

10. wijst erop dat de EU-samenwerking met Cuba in 2008 is hervat en onder het instrument 

voor ontwikkelingssamenwerking valt; merkt op dat de financiële steun van de EU al is 

toegewezen aan sectoren die beantwoorden aan nationale prioriteiten, zoals steun voor 

duurzame economische en sociale modernisering en andere ondersteuningsmaatregelen; 

neemt nota van het feit dat Cuba ook deelneemt aan regionale programma's zoals Al-

Invest (voor de internationalisering van kmo's); verzoekt de Commissie om verslag uit te 

brengen over de lopende projecten en om relevante informatie in alle fases van de 

procedure met het EP te delen; 

11. wijst erop dat er nog veel moet worden gedaan om het ondernemingsklimaat te verbeteren 

teneinde inclusieve groei en welvaart in Cuba te stimuleren en de buitenlandse handels- en 

investeringsrelaties te verbeteren; benadrukt dat hetzelfde geldt voor de modernisering 

van de Cubaanse economie, op basis van beslissingen van de burgers, met betrekking tot 

de liberalisering van de handel, bijvoorbeeld in infrastructuur en de 

voedingsmiddelenindustrie, buitenlandse directe investeringen, zoals investeringen in de 

toeristische sector, wettelijke erkenning en rechtszekerheid voor zowel particuliere als 

openbare actoren, het creëren van ruimten voor de oprichting en werking van volledig 

onafhankelijke ondernemingen, met inbegrip van kmo’s, de diversificatie van de export, 

economische en financiële investeringen en transacties, technologische innovatie, 

particuliere werkgelegenheid en de algemene marktvrijheden, met inachtneming van hoge 

sociale, arbeids-, milieu-, en mensenrechtennormen; benadrukt dat dit het land in staat 

moet stellen de beperkingen met betrekking tot de verstrekking van goederen en diensten 

op te heffen en een geleidelijke overgang te maken naar vrije sociale ruimten, co-

existentie, technologie en communicatie; benadrukt het belang van de verbetering van 

particuliere eigendomsrechten ter bevordering van particuliere initiatieven zoals de 

cuentapropistas (zelfstandigen), aangezien deze gunstig zijn geweest voor de economie 

van het land; benadrukt verder dat kmo's ondersteund moeten worden; verzoekt de op te 

richten subcommissies voor samenwerking te analyseren welke maatregelen kunnen 
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worden genomen en vraagt de Commissie en de EDEO om het Parlement regelmatig op 

de hoogte te houden van alle initiatieven en vooruitgang op dit gebied; 

12. neemt kennis van de maatregelen die de Cubaanse autoriteiten de voorbije maanden 

hebben getroffen en de aanname door het Cubaanse parlement in augustus 2011 van de 

richtsnoeren voor het economisch en sociaal beleid om het vrije ondernemen en de 

economische liberalisering in het algemeen aan te moedigen; moedigt de autoriteiten aan 

een duurzame economie verder te bevorderen ter verbetering van de nog steeds zeer lage 

niveaus van economische vrijheid in het land, alsook de handel en investeringen; 

onderstreept het belang van de rechtsstaat en van het verschaffen van rechtszekerheid, 

wetgevende transparantie, goed bestuur, minder bureaucratie en economische stabiliteit 

aan het land; benadrukt dat de ontwikkeling van regels die sterke buitenlandse 

investeringen aantrekken om de fysieke en technologische infrastructuur van het land te 

verbeteren en een concurrerend Cubaans productiestelsel op te bouwen, talrijke andere 

economische en financiële maatregelen zal vergen; herinnert eraan dat een van de 

overkoepelende doelstellingen van de PDCA erin bestaat de diversifiëring van de 

Cubaanse economie te ondersteunen en een passend ondernemingsklimaat en 

ondernemerschap te bevorderen; 

13. benadrukt dat de Cubaanse economie sterk afhankelijk is van aanzienlijke oliesubsidies uit 

Venezuela en van externe bijstand, zoals overmakingen van Cubanen die in het buitenland 

wonen; 

14. wijst erop dat de uitvoer uit Cuba moet worden gediversifieerd en moet worden uitgebreid 

naar andere dan de traditionele producten en verzoekt de Commissie om ad-

hochandelskantoren te openen om beste praktijken uit te wisselen en Cubaanse exporteurs 

de nodige kennis te verstrekken om de toegang van goederen tot de EU-markt te 

verbeteren; 

15. is ingenomen met het feit dat Cuba alle acht kernverdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) heeft geratificeerd en verzoekt om bijkomende verbintenissen 

ten aanzien van de snelle tenuitvoerlegging van deze verdragen; verzoekt Cuba en alle 

landen waarmee het over overeenkomsten onderhandelt of heeft onderhandeld, met klem 

de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de agenda voor waardig werk 

te ratificeren en na te leven en alle vormen van arbeidsuitbuiting te verbannen; merkt op 

dat er gebieden zijn waar sociale en arbeidsrechten in het geding zijn, zoals de 

aanwervingen door Cubaanse staatsbedrijven en de confiscatiepraktijken in de toeristische 

sector; benadrukt in dat verband dat alle werknemers een reeks essentiële arbeidsrechten 

moeten genieten, naast passende sociale bescherming, in overeenstemming met de IAO-

verdragen, en verzoekt beide partijen hieraan te werken in overeenstemming met 

artikel 38 van de PDCA; 

16. herinnert aan het meerjarig indicatief programma (MIP) voor Cuba 2014-2020 en het 

belang ervan voor het hervormingsproces en voor duurzame economische en sociale 

ontwikkeling; onderstreept ook dat alle delen van de plattelandsgemeenschap in Cuba 

voordeel moeten halen uit de 50 miljoen EUR aan EU-financiering voor de landbouw, 

aangezien de Cubaanse landbouwproductiviteit laag blijft; 

17. is ingenomen met de rol van de Werelddouaneorganisatie (WDO), die in het kader van het 

Mercator-programma strategische ondersteuning biedt aan de Cubaanse Aduanas General 
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de la República (AGR) teneinde de paraatheid om de handelsbevorderingsovereenkomst 

van de WTO toe te passen te evalueren; wijst erop dat de AGR een proactieve rol moet 

spelen in de tenuitvoerlegging van de handelsbevorderingsovereenkomst en verzoekt de 

Commissie om Cuba bij te staan in dit proces; 

18. uit zijn tevredenheid over de lopende mensenrechtendialoog en de erkenning van het 

maatschappelijk middenveld als een van de actoren van de samenwerking in het kader van 

de PDCA, die in 2015 werd gestart, voor de overeenkomst werd ondertekend, maar vraagt 

met aandrang dat het maatschappelijk middenveld meer wordt betrokken; verzoekt de 

Commissie en de EDEO om duidelijke benchmarks vast te stellen om toe te zien op de 

tenuitvoerlegging van de verplichtingen aangaande de mensenrechten in de PDCA; vraagt 

Cuba om toe te zien op de invoering van een transparant en bindend stappenplan voor 

mensenrechten, milieurechten en arbeidsrechten, dat hoofdzakelijk moet zijn gericht op 

waarborging van de mensenrechten, versterking en verbetering van de vakbondsrechten en 

bescherming van het milieu; herinnert eraan dat Cuba met de start van de voorlopige 

toepassing van de PDCA voor het eerst een samenwerking zal aangaan in het kader van 

het Europese instrument voor democratie en mensenrechten; verzoekt de EU om de 

mensenrechten verder te bevorderen op alle gebieden van de samenwerking met Cuba, in 

overeenstemming met de beleidsdoelstellingen die zijn vermeld in de strategie "Handel 

voor iedereen";  

19. verzoekt ook de Europese ondernemingen die actief zijn in Cuba om dezelfde arbeids- en 

ethische normen toe te passen als in hun land van oorsprong, in het bijzonder als zij 

kredieten of financiële bijstand van de overheid krijgen; 

20. wijst erop dat de PDCA een bepaling omvat over opschorting in geval van schending van 

de bepalingen over mensenrechten, zoals alle overeenkomsten tussen de EU en derde 

landen. 
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