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Fråga för skriftligt besvarande E-000790/2023
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Enikő Győri (NI), Hermann Tertsch (ECR), Kinga Gál (NI), Sara Skyttedal (PPE), Leopoldo 
López Gil (PPE), Gabriel Mato (PPE), Carlo Fidanza (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Miriam 
Lexmann (PPE), Susanna Ceccardi (ID), Gerolf Annemans (ID), Nicolaus Fest (ID), Margarita de 
la Pisa Carrión (ECR), Guido Reil (ID), Jörg Meuthen (NI), Ladislav Ilčić (ECR)

Angående: Kubanska myndigheters användning av EU-medel leder till ökat våld och förtryck

Sedan 1988 har EU bidragit med 300 miljoner euro för att finansiera över 200 utvecklingsprojekt i 
Kuba. Det pågår fortfarande 80 projekt till ett värde av 155 miljoner euro.

Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba innehåller en villkorsklausul som gör att 
avtalet endast genomförs om de mänskliga fri- och rättigheterna i Kuba förbättras.

Det saknas information om hur dessa medel används.

Enligt icke-statliga organisationer1hamnar stödet ofta i händerna på kubanska polisiära och militära 
styrkor2och dessa medel utnyttjas för att köpa förtryckande verktyg som används mot demonstranter. 
Därmed bidrar de till att stärka den totalitära regimen.

I sin resolution av den 16 december 2021 beklagade parlamentet att situationen när det gäller 
demokrati och mänskliga rättigheter har försämrats allvarligt trots det antagna avtalet om politisk 
dialog och samarbete.

1. Hur övervakar kommissionen användningen av EU-medel och kontrollerar att de inte utnyttjas för 
att öka förtrycket?

2. Hur kontrollerar kommissionen att varor inte återexporteras till andra förtryckarregimer såsom 
Venezuela, Nicaragua, Bolivia eller Iran?

3. Kommer EU att upprätthålla klausulen om väsentliga delar i avtalet om politisk dialog och 
samarbete mellan EU och Kuba och hörsamma parlamentets uppmaning att aktivera artikel 
85.3b? Kommer EU att tillämpa villkorlighet i praktiken som reaktion på den försämrade 
situationen?

Stödjande ledamot3

Ingiven: 8.3.2023

1 Såsom Frente Hemisferico por la Libertad.
2 Kommunistpartiets övre skikt och kommunistpartiets organisationer.
3 Denna fråga stöds av ytterligare en ledamot utöver frågeställarna: Emmanouil Fragkos(ECR)


