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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0278/2020, adresată de José Alberto Pimentel Capote, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Mesa de la Unidad Cubana”, privind ajutorul pentru 
dezvoltare acordat Cubei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită suspendarea ajutorului oficial pentru dezvoltare și a tuturor celorlalte 
mecanisme de cooperare economică și financiară cu Cuba. El solicită Parlamentului European 
să ia în considerare obiectivele privind drepturile omului atunci când stabilește prioritățile în 
acordarea ajutorului pentru dezvoltare, conform Agendei 2030 a ONU.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații în temeiul 
articolului 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Observațiile Comisiei 

Acordul de dialog politic și de cooperare (ADPC) oferă spațiul necesar pentru o colaborare 
critică cu Cuba. Punerea în aplicare a ADPC este esențială pentru UE, deoarece oferă ocazia de 
a întări cooperarea cu Cuba, precum și de a aborda în mod deschis preocupările UE, cum ar fi 
cele legate de drepturile omului. ADPC îi permite UE să își urmărească obiectivele, care nu au 
fost schimbate prin semnarea ADPC, și anume: 

1. să ajute Cuba în reformarea modelului său politic și economic;
2. să promoveze democrația și drepturile omului;
3. să îmbunătățească traiul poporului cubanez.
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UE este devotată protecției și promovării drepturilor omului. Prin urmare, drepturile omului 
constituie un element esențial al ADPC. În octombrie 2019, UE a organizat, la Bruxelles, cel 
de al cincilea dialog cu Cuba pe tema drepturilor omului. Dialogul și-a atins obiectivele, vizând 
o colaborare constructivă și o discuție sinceră, inclusiv în domeniile cu privire la care există 
puncte de dezacord. Un alt aspect pozitiv este deschiderea Cubei către o cooperare concretă. 

Situația drepturilor omului în Cuba rămâne în continuare un motiv de preocupare și impune o 
atenție continuă din partea UE. UE a declarat de mai multe ori că se așteaptă ca Cuba să respecte 
libertățile fundamentale și demnitatea umană a fiecărui cetățean. UE va continua să își exprime 
preocupările în mod coordonat și activ, împreună cu statele membre. 

O colaborare critică îi oferă UE ocazia de a întări cooperarea axată pe rezultate cu Cuba, cu 
guvernul și poporul său, inclusiv în domeniul drepturilor omului, pentru a aborda în mod 
deschis punctele de dezacord și a depune eforturi pentru a găsi soluții.

Programele de cooperare ale UE realizate în Cuba reprezintă un instrument important pentru 
stimularea dezvoltării socio-economice a acestei țări și pentru realizarea de către aceasta a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă. În acest scop, programele sprijină agricultura sustenabilă și 
securitatea alimentară, tranziția către sursele de energie regenerabile, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea și modernizarea socio-economică, spre beneficiul poporului 
cubanez. Programele sunt puse în aplicare prin intermediul agențiilor ONU, al organizațiilor 
societății civile sau al organismelor oficiale, pe baza unor estimări convenite cu privire la 
programe și pe baza acordurilor financiare, ceea ce îi conferă UE un control puternic asupra 
procesului de punere în aplicare.

Pentru a stimula aderarea Cubei la aceste măsuri, programele UE încearcă să implice instituțiile 
guvernamentale de la toate nivelurile, dar și, prin diverse canale, societatea civilă și 
comunitățile locale.

Drepturile omului sunt generalizate în tot procesul de cooperare al UE, cu ajutorul unei puneri 
în aplicare bazate pe drepturi. Întrucât toate drepturile omului sunt indivizibile, interdependente 
și interconexe, sunt luate în considerare nu numai drepturile civile și politice, ci și cele 
economice, sociale și culturale. Astfel, UE contribuie, prin măsurile sale de cooperare, la 
promovarea drepturilor omului și a Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă, și anume în 
domeniile menționate mai sus. UE încearcă, de asemenea, să combine Dialogul cu Cuba privind 
drepturile omului cu inițiative concrete în domeniile discutate în cadrul dialogului. 

Concluzii

Prin realizarea unei colaborări critice cu Cuba, UE dorește să se plaseze într-o poziție mai 
favorabilă, pentru a însoți procesele de tranziție ce au loc în Cuba și pentru a promova valorile 
și interesele UE, inclusiv respectarea drepturilor omului. Programele de cooperare realizate în 
Cuba au un rol important în acest sens.


