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Suġġett: Opinjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-
Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (2020/2023(INI))

Għażiż Sur President,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għall-Iżvilupp ingħata l-istruzzjoni li jippreżenta 
opinjoni lill-Kumitati tiegħek. Bi proċedura bil-miktub, il-kumitat iddeċieda li jibgħat l-
opinjoni fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp eżamina l-kwistjoni matul il-laqgħa tiegħu tal-21 ta' April 2020. 
Waqt dik il-laqgħa, huwa ddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u lill-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitati responsabbli, jinkorporaw is-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom.

Dejjem tiegħek,

Tomas Tobé
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SUĠĠERIMENTI

1. Josserva li r-Renju Unit jibqa' wieħed mill-ikbar donaturi bilaterali fid-dinja u jindika li 
l-UE teħtieġ tindirizza l-opportunitajiet għal kooperazzjoni mar-Renju Unit fi spirtu ta' 
sħubija; jiddispjaċih li l-Brexit, ġeneralment se jħalli lakuni fil-kooperazzjoni għall-
iżvilupp u l-għajnuna umanitarja tal-UE, mhux biss f'termini ta' baġit, ta' riżorsi umani 
u għarfien espert, iżda wkoll fil-qasam tad-djalogu politiku mal-pajjiżi kandidati, il-
pajjiżi tal-viċinat u pajjiżi terzi, madankollu, jinsab konvint li ż-żewġ partijiet se 
jibbenefikaw minn koordinazzjoni kontinwa tad-donaturi u minn programmazzjoni 
konġunta, u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-programmi tal-UE, filwaqt li 
jiġu rispettati r-regoli, il-mekkaniżmi u l-kundizzjonijiet ta' parteċipazzjoni rilevanti 
kollha; jitlob li jkun possibbli li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jikkontribwixxu 
għat-termini u d-definizzjonijiet tal-kooperazzjoni futura;

2. Jinsisti li jeħtieġ jittieħdu miżuri interni biex jiġu indirizzati l-lakuni msemmija qabel u 
jiġi garantit baġit suffiċjenti għall-istrumenti finanzjarji esterni fil-qafas finanzjarju 
pluriennali, u sabiex jintużaw l-għodod eżistenti fil-qasam tal-effikaċja tal-għajnuna bil-
għan li jsir użu ikbar u aħjar tar-riżorsi li jifdal, filwaqt li jiġu mħeġġa investimenti 
strateġiċi mis-settur privat, fir-rispett tal-istandards soċjali, ambjentali u ta' ħarsien tad-
drittijiet tal-bniedem tal-UE u dawk internazzjonali biex jinkisbu l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs), jitjiebu l-viżibbiltà u l-komunikazzjoni komuni u jsir sforz favur 
vuċi b'saħħitha tal-UE, u filwaqt li jitfakkar l-impenn biex tinkiseb il-mira ta' 0,7 % tal-
ODA/DNG u l-importanza li jingħata appoġġ lill-Prinċipju ta' Koerenza tal-Politiki 
għall-Iżvilupp (PCD);

3. Jenfasizza r-rwoli ċentrali li jaqdu l-UE u r-Renju Unit biex jiġu indirizzati l-isfidi 
komuni permezz tal-politika tal-iżvilupp u tal-għajnuna umanitarja, pereżempju billi 
jiġu indirizzati: il-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, it-tibdil fil-klima, it-theddid 
għad-drittijiet fundamentali bħal-libertà tar-reliġjon u tat-twemmin u l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri, il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u tal-gruppi ta' komunitajiet reliġjużi, u tal-
gruppi li jissalvagwardjaw l-interessi u d-drittijiet ta' popolazzjonijiet vulnerabbli bħall-
persuni b'diżabilità, l-anzjani, in-nisa u t-tfal f'reġjuni milquta minn kunflitti, il-popli 
indiġeni, il-persuni LGBTI, u r-rappreżentanti ta' komunitajiet vulnerabbli, diskriminati 
u emarġinati;

4. Jissottolinja l-importanza ta' sħubija b'saħħitha li, fil-qalba tagħha, tħaddan l-approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet, filwaqt li tiżgura kontinwità ta' impenn u kollaborazzjoni biex 
jinkisbu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, id-drittijiet tal-bniedem, il-qerda tal-faqar u 
l-ftehim ta' Pariġi; kif ukoll risponsi armonizzati għal kriżijiet umanitarji u l-qadi tal-
prinċipji fundamentali ta' għajnuna umanitarja; filwaqt li jiġi garantit il-vantaġġ 
komparattiv ta' kooperazzjoni f'oqsma strateġiċi ewlenin kemm ġeografiċi kif ukoll 
tematiċi;

5. Jinsab konvint li l-isħubija ta' wara Cotonou u l-Istrateġija UE-Afrika jistgħu jissaħħu 
permezz ta' kooperazzjoni effettiva mar-Renju Unit u bl-isfruttar tal-preżenza qawwija 
tar-Renju Unit fl-Afrika, fil-Karibew u fil-Paċifiku; jirrimarka li s-swieq tal-UE u tar-
Renju Unit fil-kummerċ għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma importanti, b'mod 
partikolari għall-pajjiżi AKP; jenfasizza li l-UE, ir-Renju Unit u l-pajjiżi AKP 
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għandhom jikkooperaw fil-livelli kollha b'konformità mal-prinċipji ta' sħubija, 
solidarjetà u komplementarjetà; josserva l-ħsieb tal-Gvern tar-Renju Unit li jkompli 
joffri preferenzi ġenerużi lil pajjiżi li qed jiżviluppaw u jistieden lill-Kummissjoni biex 
tivvaluta l-impatt potenzjali li dawn l-arranġamenti kummerċjali futuri se jkollhom fuq 
il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika attwali mal-pajjiżi AKP; iqis li l-Politika 
Kummerċjali Komuni, inklużi d-dispożizzjonijiet rilevanti fil-ftehim kummerċjali futur, 
għandhom joffru kemm jista' jkun, il-kontinwità kummerċjali għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fir-rigward tal-UE u r-Renju Unit.

6. Jissottolinja l-ħtieġa li jinżamm livell ta' appoġġ xieraq għall-Pajjiżi u Territorji extra-
Ewropej (OCTs) li fadal wara l-Brexit, u jitlob li tinżamm il-kooperazzjoni mal-ex 
OCTs tar-Renju Unit abbażi ta' interess reċiproku, b'mod partikolari fil-qafas tal-
programmi ta' kooperazzjoni reġjonali;

7. Jissottolinja, fl-insegwiment tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp, l-importanza tal-
kooperazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit biex tinżamm il-kontinwità kummerċjali, 
jiġi indirizzat l-impatt tat-tibdil fil-klima, fl-iżvilupp tas-settur tas-sajd u biex titħares 
il-bijodiversità fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, kif ukoll ħalli jiġu promossi standards ta' 
protezzjoni soċjali u ambjentali għoljin, bil-għan li jitnaqqas il-faqar;

8. Ifakkar ir-rwol pożittiv tal-Politika Komuni tas-Sajd fl-iżvilupp tas-settur tas-sajd u fil-
ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.


