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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0278/2020, внесена от Хосе Алберто Пиментел Капоте, с 
испанско гражданство, от името на Mesa de la unidad Cubana, относно 
помощта за развитие за Куба

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска преустановяване на официалната помощ за развитие и 
всички други механизми за икономическо и финансово сътрудничество с Куба. Той 
призовава Европейския парламент да вземе предвид целите, свързани с правата на 
човека, при определянето на приоритетите на помощта за развитие в съответствие с 
Програмата на ООН до 2030 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Забележки на Комисията 

Споразумението за политически диалог и сътрудничество (СПДС) предоставя рамката 
за критичен ангажимент с Куба. Изпълнението на СПДС е важно за ЕС, тъй като дава 
възможност за засилване на сътрудничеството с Куба и открито разглеждане на въпроси, 
предизвикващи безпокойството на ЕС, като тези, свързани с правата на човека. То 
позволява на ЕС да преследва своите цели, които не са се променили след сключването 
на СПДС, а именно: 

1. да съпътства Куба в реформирането на нейния политически и икономически 
модел;
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2. да насърчава демокрацията и правата на човека;
3. да подобрява живота на кубинския народ.

ЕС е твърдо ангажиран със защитата и насърчаването на правата на човека. От тази 
гледна точка правата на човека са основна част от СПДС. През октомври 2019 г. ЕС 
проведе петия си диалог по правата на човека с Куба в Брюксел. Диалогът постигна 
своите цели за конструктивен ангажимент и открити дискусии, включително в 
областите, в които ЕС и Куба имат разногласия. Отвореността на Куба към конкретно 
сътрудничество е друга положителна стъпка. 

Положението с правата на човека в Куба продължава да буди тревога и изисква 
постоянно внимание от страна на ЕС. Както ЕС многократно е заявявал, той очаква Куба 
да зачита основните свободи и човешкото достойнство на всеки гражданин. ЕС ще 
продължи да изразява тревогите си по координиран и проактивен начин заедно с 
държавите членки. 

Критичният ангажимент дава възможност на ЕС да засили ориентираното към постигане 
на резултати сътрудничество с Куба, нейното правителство и нейния народ, 
включително в областта на правата на човека, за да могат разногласията да бъдат 
разгледани открито и да бъдат положени усилия за намиране на решения.

Програмите на ЕС за сътрудничество, изпълнявани в Куба, са важен инструмент за 
насърчаване на социално-икономическото развитие на страната и постигането от Куба 
на целите за устойчиво развитие. За тази цел те подкрепят устойчивото селско 
стопанство и продоволствената сигурност, прехода към енергия от възобновяеми 
източници, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към 
него, както и социално-икономическата модернизация в полза на кубинския народ. 
Програмите се изпълняват чрез агенции на ООН, организации на гражданското общество 
или чрез официални органи въз основа на одобрени програмни разчети и споразумения 
за финансиране, които дават на ЕС строг контрол върху процесите на изпълнение.

За да се насърчи ангажираността на Куба, програмите на ЕС предвиждат включване на 
правителствените институции на всички равнища, но също така, чрез различни канали, 
на гражданското общество и местните общности.

Правата на човека са интегрирани в цялото сътрудничество с ЕС, като се следва основан 
на правата подход при прилагането. Тъй като всички права на човека са неделими, 
взаимозависими и взаимосвързани, се вземат предвид не само гражданските и 
политическите права, но и икономическите, социалните и културните права. По този 
начин сътрудничеството на ЕС допринася за напредъка в областта на правата на човека 
и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, по-специално в посочените по-горе 
области. Освен това ЕС се стреми да обвърже диалога по правата на човека с Куба с 
конкретни инициативи в областите, обсъждани в рамките на диалога. 

Заключение

Чрез критичния си ангажимент с Куба ЕС очаква да бъде в по-добра позиция да 
съпътства протичащите в Куба процеси на реформи и да подкрепя ценностите и 
интересите на ЕС, включително зачитането на правата на човека. Програмите на ЕС за 
сътрудничество, изпълнявани в Куба, играят съществена роля в това отношение.


