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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Negocierile pentru Acordul de dialog politic și de cooperare între UE și Cuba au fost 

finalizate la 11 martie 2016. Acest text reprezintă cel mai structurat angajament semnat până 

acum între UE și Cuba. Acesta cuprinde trei capitole principale, referitoare la dialogul politic, 

la cooperare și dialogul privind politicile sectoriale și la comerț și cooperarea comercială.  

UE este principalul partener de export pentru Cuba și principalul investitor străin pe teritoriul 

său. O treime din vizitatorii străini din Cuba provin din statele membre ale UE. Cuba este 

membră a grupului ACP din 2000, deși nu este parte semnatară a Acordului de la Cotonou.  

Cooperarea între UE și Cuba se face în temeiul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare 

(ICD). Programul indicativ multianual pentru Cuba 2014-2020 alocă 50 de milioane de euro 

pentru cooperarea cu Cuba în trei sectoare prioritare: 

– Producția durabilă și securitatea alimentară: 42 %  

În momentul de față, aprovizionarea cu alimente pe insulă nu este suficientă pentru a acoperi 

nevoile populației, cu atât mai puțin nevoile unui aflux din ce în ce mai mare de turiști. Pentru 

că turismul reprezintă factorul cel mai important de dezvoltare, este absolut esențială creșterea 

producției de alimente pe insulă.  

– Sprijin pentru o mai bună utilizare a resurselor naturale esențiale pentru dezvoltarea 

durabilă:  

36 % 

Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile sunt capitale și reprezintă o axă 

prioritară de dezvoltare, atât pentru planurile strategice ale UE, cât și pentru cele ale Cubei.  

– Sprijin pentru modernizare economică și socială: 20 % 

Domeniile selectate corespund priorităților naționale cubaneze identificate în „Orientările 

pentru politicile economice și sociale ale Cubei”, o strategie pe termen mediu aprobată în 

2011, ce vizează încurajarea reformelor în țară. 

Deși este o țară cu venituri medii-superioare, Cuba rămâne în continuare eligibilă pentru 

cooperarea bilaterală pentru dezvoltare până în 2020, în temeiul unei „clauze de exceptare” 

prevăzută în ICD. 

Propunerea de acord deschide noi perspective de susținere a procesului de modernizare 

economică și socială din Cuba, de promovare a dezvoltării sustenabile, a democrației și 

drepturilor omului, precum și pentru găsirea unor soluții comune la provocările globale. Din 

aceste motive, raportorul consideră că Parlamentul European trebuie să aprobe ratificarea 

acordului. 

****** 

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru afaceri externe, competentă în fond, să 

recomande Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în 

numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea 
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Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte. 
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Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și 

statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte 
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