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statsborger, for "Mesa de la unidad cubana", om udviklingsbistand til Cuba

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om suspension af den officielle udviklingsbistand og alle andre 
økonomiske og finansielle samarbejdsmekanismer med Cuba. Han opfordrer Europa-
Parlamentet til at tage hensyn til menneskerettighedsmålene i forbindelse med fastsættelsen af 
udviklingsprioriteter i overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. oktober 2020

Kommissionens bemærkninger 

Aftalen om politisk dialog og samarbejde giver mulighed for en kritisk dialog med Cuba. 
Gennemførelsen af aftalen om politisk dialog og samarbejde er afgørende for EU, da den 
giver mulighed for at styrke samarbejdet med Cuba og for åbent at tage fat på EU's 
bekymringer om f.eks. menneskerettigheder. Den giver EU mulighed for at forfølge sine mål, 
som indgåelsen af aftalen om politisk dialog og samarbejde ikke har ændret på, nemlig: 

1. at ledsage Cuba, mens det reformerer sin politiske og økonomiske model
2. at fremme demokrati og menneskerettigheder
3. at forbedre tilværelsen for det cubanske folk.

EU går stærkt ind for beskyttelse og fremme af menneskerettighederne. Ud fra dette 
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perspektiv er menneskerettigheder en vigtig del af aftalen om politisk dialog og samarbejde. I 
oktober 2019 afholdt EU sin femte menneskerettighedsdialog med Cuba i Bruxelles. Dialogen 
opnåede sine mål om en konstruktiv indsats og ærlige drøftelser, herunder om områder, som 
Cuba og EU ikke er enige om. Cubas åbenhed over for et konkret samarbejde er endnu et 
positivt skridt. 

Menneskerettighedssituationen i Cuba er stadig bekymrende og kræver fortsat 
opmærksomhed fra EU's side. Som EU har erklæret mange gange, forventer det, at Cuba 
respekterer alle borgeres grundlæggende frihedsrettigheder og den menneskelige værdighed. 
EU vil fortsat give udtryk for sin bekymring på en koordineret og proaktiv måde sammen med 
medlemsstaterne. 

Kritisk indsats giver EU mulighed for at styrke et resultatorienteret samarbejde med Cuba, 
dets regering og befolkning, herunder om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, 
med henblik på åbent at tage hånd om uenigheder og stræbe efter at finde løsninger.

EU's samarbejdsprogrammer, der gennemføres i Cuba, er et vigtigt instrument til fremme af 
landets socioøkonomiske udvikling og opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling. Med 
henblik herpå støtter de bæredygtigt landbrug og fødevaresikkerhed, overgangen til 
vedvarende energi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og socioøkonomisk 
modernisering til fordel for det cubanske folk. Programmerne gennemføres via FN-organer, 
civilsamfundsorganisationer eller officielle organer på grundlag af vedtagne programoverslag 
og finansieringsaftaler, der giver EU nøje kontrol med gennemførelsesprocesserne.

For at fremme det cubanske ejerskab søger EU's programmer at inddrage statslige 
institutioner på alle niveauer, men også gennem forskellige kanaler, civilsamfundet og 
lokalsamfundene.

Menneskerettighederne integreres i hele EU's samarbejde efter en rettighedsbaseret tilgang i 
gennemførelsen. Da alle menneskerettigheder er udelelige og indbyrdes afhængige og 
forbundne, tages der ikke blot hensyn til borgerlige og politiske rettigheder, men også til 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. EU-samarbejdet bidrager således til at fremme 
menneskerettighederne og 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, navnlig på 
ovennævnte områder. EU forsøger også at koble menneskerettighedsdialogen med Cuba 
sammen med konkrete initiativer på de områder, der drøftes i dialogen. 

Konklusion

EU forventer gennem et kritisk engagement med Cuba at være bedre i stand til at følge de 
reformprocesser, der er i gang i Cuba, og at fremme EU's værdier og interesser, herunder 
respekten for menneskerettighederne. EU's samarbejdsprogrammer, der gennemføres i Cuba, 
spiller en væsentlig rolle i denne henseende.


