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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas apturēt oficiālo attīstības palīdzību un visus citus ekonomiskās 
un finanšu sadarbības mehānismus ar Kubu. Viņš aicina Eiropas Parlamentu, nosakot attīstības 
palīdzības prioritātes, ņemt vērā cilvēktiesību mērķus saskaņā ar ANO programmu 
2030. gadam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Komisijas apsvērumi 

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums (PDCA) nodrošina telpu kritiskai iesaistei ar Kubu. 
PDCA īstenošana ir būtiska Eiropas Savienībai, jo tā paver iespēju stiprināt sadarbību ar Kubu 
un atklāti risināt, piemēram, cilvēktiesību problēmas un citus jautājumus, kas rada bažas ES. 
Tas ļauj ES īstenot mērķus, ko PDCA noslēgšana nav mainījusi, proti: 

1) atbalstīt Kubas politiskā un ekonomiskā modeļa reformu procesu;
2) veicināt demokrātiju un cilvēktiesības;
3) uzlabot Kubas iedzīvotāju dzīvi.

ES ir stingri apņēmusies aizsargāt un veicināt cilvēktiesības. Raugoties no šāda viedokļa, 
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cilvēktiesības ir būtiska PDCA sastāvdaļa. ES 2019. gada oktobrī Briselē rīkoja piekto 
cilvēktiesību dialogu ar Kubu. Dialogs sasniedza savus mērķus — panākt konstruktīvu 
iesaistīšanos un godīgu diskusiju, tostarp par jomām, kurās ES un Kubas nostāja atšķiras. Kubas 
atvērtība konkrētai sadarbībai ir vēl viens pozitīvs solis. 

Cilvēktiesību situācija Kubā joprojām ir satraucoša, un no ES puses tai jāvelta neatslābstoša 
uzmanība. Kā ES ir vairākkārt paziņojusi, tā sagaida, ka Kuba ievēros visu iedzīvotāju 
pamatbrīvības un cilvēka cieņu. ES kopā ar dalībvalstīm turpinās koordinēti un aktīvi darīt 
zināmas savas bažas. 

Kritiska iesaiste dod ES iespēju stiprināt uz rezultātiem orientētu sadarbību ar Kubu, tās valdību 
un iedzīvotājiem, tostarp cilvēktiesību jomā, lai atklāti pievērstos domstarpībām un censtos rast 
risinājumus.

Kubā īstenotās ES sadarbības programmas ir svarīgs instruments, lai veicinātu valsts 
sociālekonomisko attīstību un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Šajā nolūkā tās atbalsta 
ilgtspējīgu lauksaimniecību un pārtikas nodrošinājumu, pāreju uz atjaunojamo energoresursu 
enerģiju, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, kā arī sociālekonomisko 
modernizāciju Kubas iedzīvotāju labā. Programmas tiek īstenotas ar ANO aģentūru, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju vai oficiālu struktūru starpniecību, pamatojoties uz saskaņotām 
programmu aplēsēm un finansēšanas nolīgumiem, kas ES nodrošina ciešu kontroli pār 
īstenošanas procesiem.

Lai veicinātu Kubas līdzdalību, ES programmu mērķis ir iesaistīt ne vien visu līmeņu valsts 
iestādes, bet arī pilsonisko sabiedrību un vietējās kopienas, šajā nolūkā izmantojot dažādus 
kanālus.

Cilvēktiesības tiek integrētas visā ES sadarbībā, īstenošanā ievērojot uz tiesībām balstītu pieeju. 
Tā kā visas cilvēktiesības ir nedalāmas, savstarpēji atkarīgas un savstarpēji saistītas, tiek ņemtas 
vērā ne tikai pilsoniskās un politiskās tiesības, bet arī ekonomiskās, sociālās un kultūras 
tiesības. Tādējādi ES sadarbība veicina progresu cilvēktiesību jomā un Ilgtspējīgas attīstības 
programmas 2030. gadam īstenošanu iepriekš minētajās jomās. ES arī cenšas apvienot 
cilvēktiesību dialogu ar Kubu ar konkrētām iniciatīvām dialogā apspriestajās jomās. 

Secinājumi

No kritiskas iesaistes ar Kubu ES sagaida, ka tā varēs labāk atbalstīt Kubā notiekošos reformu 
procesus un veicināt ES vērtības un intereses, tostarp cilvēktiesību ievērošanu. Šajā ziņā būtiska 
nozīme ir Kubā īstenotajām ES sadarbības programmām.


