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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută includerea în Acordul de dialog politic și de cooperare (ADPC) a unor dispoziții 

vizând dezvoltarea sustenabilă economică, socială și de mediu în Cuba, în special 

angajamentul de a depune în continuare eforturi în vederea realizării Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), ținând seama de 

Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare; invită părțile 

ca, odată ratificat ADPC, să inițieze rapid un dialog concret privind punerea în aplicare a 

Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

2. reamintește că relațiile diplomatice dintre UE și Cuba au fost stabilite în 1988 și că această 

țară a beneficiat de asistență pentru dezvoltare sau de ajutor umanitar din partea UE 

începând din 1984, precum și că primește în prezent asistență de 50 de milioane EUR din 

partea Uniunii în temeiul regulamentului privind Instrumentul de cooperare pentru 

dezvoltare (ICD); 

3. este preocupat de faptul că, fiind clasificată de Comitetul de asistență pentru dezvoltare 

(CAD) al OCDE ca „țară cu venituri medii superioare“, Cuba riscă să-și vadă eliminat 

treptat ajutorul pentru dezvoltare acordat în temeiul regulamentului ICD; consideră că, 

având în vedere statutul țării, un stat insular în curs de dezvoltare, și situația sa economică, 

înrăutățită de consecințele nefaste ale măsurilor coercitive unilaterale, se justifică 

adoptarea unor măsuri care să permită continuarea ajutorului acordat de UE pentru Cuba, 

iar acest aspect ar trebui luat în considerare în mod special în cadrul următoarei evaluări 

intermediare a regulamentului ICD; 

4. subliniază că, așa cum a subliniat Organizația Națiunilor Unite, embargoul economic, 

comercial și financiar impus Cubei de către Statele Unite ale Americii a fost și rămâne 

unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării socioeconomice în Cuba, în special 

în sectoare precum serviciile, sănătatea, educația, alimentația sau serviciile sociale; 

5. sprijină afirmația reiterată de părți privind necesitatea ca toate țările dezvoltate să aloce 

0,7 % din venitul național brut pentru asistența oficială pentru dezvoltare și ca economiile 

emergente și țările cu venituri medii superioare să stabilească obiective pentru a crește 

contribuțiile lor la finanțarea publică internațională; 

6. reamintește că o politică de dezvoltare care are la bază legea, respectarea valorilor 

democratice, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, libertatea de exprimare și 

buna guvernare reprezintă unul dintre pilonii acțiunii externe a Uniunii și că punerea în 

aplicare a acestui acord trebuie să reflecte în mod clar acest lucru; 

7. recunoaște și salută rolul important jucat de Cuba în cadrele de cooperare sud-sud, precum 

și angajamentul asumat și solidaritatea de care a dat dovadă la nivel internațional acordând 

asistență umanitară, în special în domeniul sănătății și al educației;  

8. salută promovarea perspectivei de gen în toate domeniile relevante de cooperare, inclusiv 

cel al dezvoltării sustenabile; 
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9. salută importanța acordată implicării mai mari a societății civile în elaborarea și punerea 

în practică a activităților adecvate de cooperare pentru dezvoltare, inclusiv prin 

consolidarea capacităților; 

10. consideră că, prin acest acord și prin alte mijloace de implicare, UE poate juca un rol 

esențial în susținerea în continuare a evoluțiilor economice, democratice și sociale din 

Cuba, pe baza propriilor experiențe privind tranziția la o economie de piață sustenabilă și 

socială, în dezvoltarea surselor de energie regenerabile, în crearea unor sisteme de 

protecție socială incluzive, în sprijinirea sectorului agricol și prevenirea dezastrelor 

naturale; 

11. speră că acest acord va sprijini rolul cuprinzător al sectorului privat local, antreprenorii 

cubanezi, precum și diversele sectoare ale societății civile și va contribui la dezvoltarea 

economiei și la înflorirea unei societăți civile puternice și independente; 

12. reamintește că Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) 

este important pentru consolidarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului în 

cadrul întregii societăți civile; consideră că, având în vedere situația drepturilor omului din 

țară, acest instrument trebuie consolidat pentru a realiza obiectivele stabilite în acord; 

13. reamintește rolul important jucat de societatea civilă cubaneză în dezvoltarea economică și 

democratică a țării; subliniază că este necesar ca societatea civilă să fie un actor principal 

în toate domeniile prezentului acord, inclusiv în cele legate de ajutorul pentru dezvoltare; 

reamintește sprijinul acordat de Parlamentul European, prin intermediul Premiului 

Saharov, societății civile cubaneze și activităților sale de promovare a drepturilor omului 

și a democrației în Cuba. 
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