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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα 
εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας (2020/2023(INI))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Ανάπτυξης ανέλαβε να υποβάλει 
γνωμοδότηση στις επιτροπές σας. Με γραπτή διαδικασία, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει 
την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης εξέτασε το ζήτημα στη συνεδρίασή της, στις 21 Απριλίου 2020. Κατά 
την εν λόγω συνεδρίαση αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που είναι αρμόδιες επί της ουσίας να συμπεριλάβουν στην 
πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Tomas Tobé
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Σημειώνει ότι το ΗΒ παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους διμερείς χορηγούς στον 
κόσμο και επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τις ευκαιρίες συνεργασίας με το 
Ηνωμένο Βασίλειο σε πνεύμα εταιρικής σχέσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Brexit θα αφήσει κενά στη συνολική αναπτυξιακή συνεργασία και την 
ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τους 
ανθρώπινους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη, αλλά και στον τομέα του πολιτικού 
διαλόγου με τις υποψήφιες χώρες, τις γειτονικές χώρες και τις τρίτες χώρες· είναι 
ωστόσο πεπεισμένο ότι και τα δύο μέρη θα επωφεληθούν από τον συνεχιζόμενο 
συντονισμό χορηγιών και τον κοινό προγραμματισμό και ενθαρρύνει τη συμμετοχή του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ, εφόσον τηρεί όλους τους σχετικούς 
κανόνες και μηχανισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής· ζητεί να δοθεί η δυνατότητα 
στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συνεισφέρουν ως προς τους όρους και 
τους προσδιορισμούς της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου·

2. τονίζει την ανάγκη να ληφθούν εσωτερικά μέτρα για την αντιμετώπιση των 
προαναφερόμενων κενών και την εξασφάλιση επαρκούς προϋπολογισμού για τα 
εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και να 
χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα εργαλεία αποτελεσματικότητας της βοήθειας για να 
γίνουν περισσότερα και καλύτερα πράγματα με τους εναπομείναντες πόρους, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα τις στρατηγικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα οι 
οποίες σέβονται τα ενωσιακά και διεθνή πρότυπα για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), 
βελτιώνοντας την παρουσία της ΕΕ, τα κοινά μηνύματα και προσπαθώντας να υπάρχει 
μια ισχυρή φωνή για την ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση για επίτευξη του στόχου του 
0,7 % της ΕΑΒ/ΑΕΕ, όπως και τη σημασία της υποστήριξης της αρχής συνοχής της 
αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ)·

3. τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο για την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσα από την αναπτυξιακή πολιτική και την 
ανθρωπιστική βοήθεια, για παράδειγμα αντιμετωπίζοντας τα γενεσιουργά αίτια της 
μετανάστευσης, την κλιματική αλλαγή, τις απειλές σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η 
ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων και η ισότητα των φύλων, 
προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές κοινότητες, και τις 
ομάδες που διαφυλάσσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ευάλωτων 
πληθυσμών, όπως ανάπηροι, ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά σε περιοχές 
συγκρούσεων, αυτόχθονες πληθυσμοί, άτομα ΛΟΑΔΜ και τους εκπροσώπους 
κοινοτήτων που είναι ευάλωτες και έχουν υποστεί διακρίσεις και περιθωριοποίηση·

4. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης στην οποία ενσωματώνεται η 
προσέγγιση που θέτει τα δικαιώματα στο επίκεντρο, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η 
συνεχιζόμενη δέσμευση και συνεργασία για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εξάλειψης της φτώχειας 
και της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει επιπλέον τη σημασία 
που διαθέτει η εναρμονισμένη αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων και οι 
θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται το 
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συγκριτικό πλεονέκτημα της συνεργασίας σε καίριους στρατηγικούς τομείς τόσο 
γεωγραφικά όσο και θεματικά·

5. είναι πεπεισμένο ότι η εταιρική σχέση μετά τη συμφωνία του Κοτονού και η στρατηγική 
ΕΕ-Αφρικής μπορεί να ενισχυθεί μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας με το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την αξιοποίηση της ισχυρής παρουσίας της χώρας στην Αφρική, 
την Καραϊβική και τον Ειρηνικό· επισημαίνει ότι οι αγορές της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου είναι σημαντικές για τα προϊόντα αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως για τις 
χώρες ΑΚΕ· τονίζει ότι η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες ΑΚΕ πρέπει να 
συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της 
αλληλεγγύης και της συμπληρωματικότητας· σημειώνει την πρόθεση της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσει να προσφέρει γενναιόδωρη προτιμησιακή 
μεταχείριση στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τον 
πιθανό αντίκτυπο αυτών των μελλοντικών εμπορικών ρυθμίσεων στις τρέχουσες 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ· θεωρεί ότι η κοινή 
εμπορική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων της μελλοντικής 
εμπορικής συμφωνίας, θα πρέπει να προβλέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπορική 
συνέχεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τις σχέσεις τους με την ΕΕ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί επαρκές επίπεδο στήριξης για τις 
εναπομένουσες υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) μετά το Brexit, και ζητεί να 
διατηρηθεί η συνεργασία με τις πρώην βρετανικές ΥΧΕ που είναι προς το αμοιβαίο 
συμφέρον, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιφερειακής συνεργασίας·

7. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, τη σημασία της 
μελλοντικής συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για τη διατήρηση της εμπορικής 
συνέχειας, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την ανάπτυξη 
του αλιευτικού τομέα και την προστασία της βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, καθώς και την προώθηση υψηλών προτύπων κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
προστασίας, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια·

8. υπενθυμίζει τον θετικό ρόλο της κοινής αλιευτικής πολιτικής στην ανάπτυξη του 
αλιευτικού τομέα και στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στις αναπτυσσόμενες 
χώρες.


