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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vystymosi komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetams. Taikydamas rašytinė procedūrą komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško 
forma.

Vystymosi komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. balandžio 21 d. posėdyje. Per šį posėdį 
komitetas nusprendė paraginti atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Tomas Tobé
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PASIŪLYMAI

1. pažymi, kad Jungtinė Karalystė tebėra viena didžiausių dvišalių paramos teikėjų 
pasaulyje, ir pabrėžia, kad ES turi išnagrinėti bendradarbiavimo su Jungtine Karalyste 
galimybes, grindžiamas partnerystės principu; apgailestauja, kad dėl „Brexit’o“ liks 
bendro ES vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos spragų ne tik 
biudžeto, žmogiškųjų išteklių ir kompetencijos požiūriais, bet ir politinio dialogo su 
šalimis kandidatėmis, kaimyninėmis šalimis ir trečiosiomis šalimis srityje, tačiau yra 
įsitikinęs, kad abiem šalims bus naudingas nuolatinis paramos teikėjų veiklos 
koordinavimas ir bendras programavimas, ir ragina Jungtinę Karalystę dalyvauti ES 
programose, kartu laikantis visų atitinkamų dalyvavimo taisyklių, mechanizmų ir 
sąlygų; ragina pilietinės visuomenės organizacijoms suteikti galimybę prisidėti prie 
būsimo ES ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo terminų ir apibrėžčių;

2. pabrėžia, kad reikia imtis vidaus priemonių siekiant pašalinti pirmiau minėtas spragas 
ir užtikrinti pakankamą biudžetą išorės finansinėms priemonėms daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP), taip pat naudoti esamas pagalbos veiksmingumo 
priemones, kad būtų pasiekta daugiau ir geresnių rezultatų naudojant likusius išteklius, 
sykiu laikantis ES ir tarptautinių socialinių, aplinkos ir žmogaus teisių apsaugos 
standartų, siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (DVT), didinant matomumą 
bei tobulinant bendrą poziciją ir siekiant tvirto ES balso, taip pat primenant apie 
įsipareigojimą pasiekti 0,7 % OPV/BNP tikslą ir tai, kaip svarbu laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo;

3. pabrėžia, kad ES ir Jungtinė Karalystė atlieka pagrindinį vaidmenį sprendžiant bendrus 
uždavinius, naudojantis vystymosi politika ir humanitarine pagalba, pavyzdžiui, 
sprendžiant šiuos klausimus: pagrindinės migracijos priežastys, klimato kaita, grėsmės 
pagrindinėms teisėms, pavyzdžiui, religijos ir tikėjimo laisvei ir lyčių lygybei, žmogaus 
teisių ir religinių bendruomenių grupių apsauga ir pažeidžiamų gyventojų, kaip antai 
neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, moterų ir vaikų konfliktų paveiktuose regionuose, 
čiabuvių tautų, LGBTI asmenų ir pažeidžiamų, diskriminuojamų ir marginalizuotų 
bendruomenių atstovų, interesų ir teisių apsaugos grupės;

4. pabrėžia, kokia svarbi yra tvirta partnerystė, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas 
teisėmis grindžiamam požiūriui, kartu užtikrinant nuolatinį įsipareigojimą ir 
bendradarbiavimą siekiant darnaus vystymosi tikslų, žmogaus teisių, skurdo 
panaikinimo ir Paryžiaus susitarimo, taip pat suderinto reagavimo į humanitarines krizes 
ir pagrindinių humanitarinės pagalbos principų laikymosi, kartu užtikrinant santykinį 
bendradarbiavimo pagrindinėse strateginėse srityse, tiek geografinėse, tiek teminėse, 
pranašumą;

5. yra įsitikinęs, kad partnerystę po Kotonu susitarimo bei ES ir Afrikos strategiją galima 
sustiprinti veiksmingai bendradarbiaujant su Jungtine Karalyste ir remiantis tvirtu šios 
šalies vaidmeniu Afrikoje, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione; pabrėžia, kad 
ES ir Jungtinės Karalystės prekybos rinkos yra svarbios besivystančioms, o ypač AKR, 
šalims; pabrėžia, kad ES, Jungtinė Karalystė ir AKR šalys turėtų bendradarbiauti visais 
lygmenimis, laikydamosi partnerystės, solidarumo ir papildomumo principų; atkreipia 
dėmesį į Jungtinės Karalystės vyriausybės ketinimą toliau teikti dosnias lengvatas 
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besivystančioms šalims ir ragina Komisiją įvertinti galimą šių būsimų prekybos 
susitarimų poveikį dabartiniams ekonominės partnerystės susitarimams su AKR 
šalimis; mano, kad bendra prekybos politika, įskaitant atitinkamas būsimo prekybos 
susitarimo nuostatas, turėtų būti užtikrinamas kuo didesnis besivystančių šalių prekybos 
su ES ir Jungtine Karalyste tęstinumas;

6. pabrėžia, kad reikia išlaikyti tinkamą paramos lygį likusioms užjūrio šalims ir 
teritorijoms (UŠT) po „Brexit’o“, ir ragina toliau bendradarbiauti su buvusiomis 
Jungtinės Karalystės UŠT siekiant abipusių interesų, visų pirma įgyvendinant 
regioninio bendradarbiavimo programas;

7. pabrėžia, kad siekiant politikos suderinamumo vystymosi labui svarbus būsimas ES ir 
Jungtinės Karalystės bendradarbiavimas siekiant išsaugoti prekybos tęstinumą, spręsti 
klimato kaitos poveikio problemas, plėtoti žuvininkystės sektorių ir apsaugoti biologinę 
įvairovę besivystančiose šalyse, taip pat skatinti aukštus socialinės ir aplinkos apsaugos 
standartus, kad būtų sumažintas skurdas;

8. primena teigiamą bendros žuvininkystės politikos vaidmenį plėtojant žuvininkystės 
sektorių ir valdant žuvininkystės išteklius besivystančiose šalyse.


