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Przedmiot: Opinia w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa 
ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
(2020/2023(INI))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rozwoju o 
wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. W ramach procedury pisemnej 
komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Rozwoju rozpatrzyła tę kwestię na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. Na tym 
posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji 
Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w 
projekcie rezolucji przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Tomas Tobé
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WSKAZÓWKI

1. zauważa, że Zjednoczone Królestwo pozostaje jednym z największych dwustronnych 
darczyńców na świecie, i podkreśla, że UE musi zająć się możliwościami współpracy 
ze Zjednoczonym Królestwem w duchu partnerstwa; ubolewa, że brexit pozostawi luki 
w ogólnej współpracy UE na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej, nie tylko pod 
względem budżetu, zasobów ludzkich i wiedzy fachowej, ale również w dziedzinie 
dialogu politycznego z krajami kandydującymi, krajami sąsiadującymi i państwami 
trzecimi; jest jednak przekonany, że obie strony odniosą korzyści z dalszej koordynacji 
działań darczyńców i wspólnego programowania, a także zachęca Zjednoczone 
Królestwo do uczestnictwa w programach UE przy poszanowaniu wszelkich 
stosownych zasad, mechanizmów i warunków uczestnictwa; wzywa do umożliwienia 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego udziału w określaniu warunków i definicji 
przyszłej współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem;

2. podkreśla potrzebę przyjęcia wewnętrznych działań w celu usunięcia wyżej 
wymienionych luk i zapewnienia wystarczającego budżetu na zewnętrzne instrumenty 
finansowe w wieloletnich ramach finansowych oraz wykorzystania istniejących 
narzędzi skuteczności pomocy w celu zwiększenia i poprawy wykorzystania 
pozostałych zasobów, zachęcając jednocześnie do strategicznych inwestycji z sektora 
prywatnego, z poszanowaniem unijnych i międzynarodowych norm społecznych, 
środowiskowych i ochrony praw człowieka, z myślą o realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju (SDG), poprawie widoczności i wspólnego przekazywania 
informacji oraz dążeniu do uzyskania silnego głosu UE;  przypomina o zobowiązaniu 
do osiągnięcia celu 0,7 % ODA/DNB oraz znaczeniu wspierania zasady spójności 
polityki na rzecz rozwoju;

3. podkreśla kluczową rolę UE i Zjednoczonego Królestwa w stawianiu czoła wspólnym 
wyzwaniom poprzez politykę rozwojową i pomoc humanitarną, na przykład poprzez 
zajęcie się podstawowymi przyczynami migracji, zmianami klimatycznymi, 
zagrożeniami dla praw podstawowych, takich jak wolność wyznania i przekonań oraz 
równość płci, ochrona praw człowieka i grup wspólnot religijnych, a także grup 
zabezpieczających interesy i prawa ludności szczególnie narażonej, takiej jak osoby 
niepełnosprawne, starsze, kobiety i dzieci w regionach dotkniętych konfliktem, ludność 
rdzenna, osoby LGBTI oraz przedstawiciele społeczności szczególnie narażonych, 
dyskryminowanych i marginalizowanych;

4. podkreśla znaczenie silnego partnerstwa, które ugruntowałoby podejście oparte na 
prawach, a jednocześnie zapewniłoby stałe zaangażowanie i współpracę w odniesieniu 
do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, eliminacji ubóstwa, a 
także wdrażania porozumienia paryskiego; podkreśla ponadto znaczenie 
zharmonizowanych reakcji na kryzysy humanitarne, jak również podstawowych zasad 
pomocy humanitarnej, przy jednoczesnym zapewnieniu komparatywnej przewagi 
współpracy w kluczowych strategicznych obszarach geograficznych i tematycznych;

5. jest przekonany, że partnerstwo po wygaśnięciu umowy z Kotonu i strategia UE–Afryka 
mogą zostać wzmocnione poprzez skuteczną współpracę ze Zjednoczonym Królestwem 
i oparcie się na silnej obecności tego kraju w Afryce, na Karaibach oraz Pacyfiku; 
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zwraca uwagę, że rynki UE i Zjednoczonego Królestwa są ważne dla produktów z 
krajów rozwijających się, szczególnie dla krajów AKP; podkreśla, że UE, Zjednoczone 
Królestwo i kraje AKP powinny współpracować na wszystkich szczeblach zgodnie z 
zasadami partnerstwa, solidarności i komplementarności; odnotowuje, że rząd 
Zjednoczonego Królestwa zamierza nadal oferować hojne preferencje krajom 
rozwijającym się; wzywa Komisję do oceny potencjalnego wpływu, jaki te przyszłe 
porozumienia handlowe będą miały na obecne umowy o partnerstwie gospodarczym z 
krajami AKP; uważa, że wspólna polityka handlowa, w tym odpowiednie 
postanowienia przyszłej umowy handlowej, powinna zapewniać krajom rozwijającym 
się jak największą ciągłość wymiany handlowej w ich stosunkach z UE i Zjednoczonym 
Królestwem;

6. podkreśla potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu wsparcia dla pozostałych po 
brexicie krajów i terytoriów zamorskich oraz wzywa do utrzymania we wspólnym 
interesie współpracy z byłymi krajami i terytoriami zamorskimi należącymi do 
Zjednoczonego Królestwa, w szczególności w ramach programów współpracy 
regionalnej;

7. podkreśla, w ramach dążenia do spójności polityki na rzecz rozwoju, znaczenie 
przyszłej współpracy UE i Zjednoczonego Królestwa w celu zachowania ciągłości 
handlu, zajęcia się skutkami zmiany klimatu, rozwoju sektora rybołówstwa i ochrony 
różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się, a także promowania wysokich 
standardów społecznych i w zakresie ochrony środowiska w celu zmniejszenia ubóstwa;

8. przypomina o pozytywnej roli wspólnej polityki rybołówstwa w rozwoju sektora 
rybołówstwa i w zarządzaniu zasobami rybnymi w krajach rozwijających się.


