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Subiect: Aviz referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2023(INI))

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru dezvoltare a fost solicitată pentru a 
transmite un aviz comisiilor dumneavoastră. Prin procedură scrisă, comisia a hotărât ca acest 
aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru dezvoltare a examinat chestiunea în cauză în cursul reuniunii sale din 21 aprilie 
2020. La această reuniune, s-a hotărât să li se solicite Comisiei pentru afaceri externe și 
Comisiei pentru comerț internațional, care sunt comisii competente, includerea sugestiilor 
următoare în propunerea lor de rezoluție.

Cu stimă,

Tomas Tobé
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SUGESTII

1. constată că Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai mari donatori bilaterali din lume și 
subliniază că UE trebuie să abordeze oportunitățile de cooperare cu Regatul Unit într-
un spirit de parteneriat; regretă că Brexitul va lăsa lacune în cooperarea globală pentru 
dezvoltare și ajutorul umanitar al UE, nu numai în ceea ce privește bugetul, resursele 
umane și expertiza, ci și în domeniul dialogului politic cu țările candidate, țările vecine 
și țările terțe; este, însă, convins că ambele părți vor beneficia de pe urma continuării 
coordonării donatorilor și a programării în comun și încurajează participarea Regatului 
Unit la programele UE, cu condiția să respecte toate normele, mecanismele și condițiile 
de participare relevante; solicită ca organizațiile societății civile să poată să contribuie 
la condițiile și definirea viitoarei cooperări dintre UE și Regatul Unit;

2. subliniază că este necesar să se adopte măsuri interne pentru a se compensa lacunele 
menționate anterior și a se asigura un buget suficient pentru instrumentele de finanțare 
externă în cadrul financiar multianual (CFM), precum și să se utilizeze instrumentele 
existente de eficacitate a ajutorului pentru a folosi mai bine și mai mult resursele rămase, 
încurajând totodată investițiile strategice din partea sectorului privat care respectă 
standardele UE și internaționale din domeniul social, al mediului și al protecției 
drepturilor omului în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), 
îmbunătățind vizibilitatea și mesajul comun și conferindu-i UE o voce unitară puternică; 
reamintește angajamentul de a atinge obiectivul de 0,7 % AOD/VNB, precum și 
importanța de a sprijini principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (PCD);

3. subliniază rolul central al UE și al Regatului Unit în gestionarea provocărilor comune 
prin intermediul politicii de dezvoltare și al ajutorului umanitar, de exemplu prin 
abordarea cauzelor profunde ale migrației, schimbărilor climatice, amenințărilor la 
adresa drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de religie și de credință și egalitatea 
de gen, protecției drepturilor omului și a grupurilor religioase, precum și a grupurilor 
care protejează interesele și drepturile populațiilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu 
handicap, persoanele în vârstă, femeile și copiii din regiunile afectate de conflicte, 
populațiile indigene, persoanele LGBTI și reprezentanții comunităților vulnerabile, 
discriminate sau marginalizate;

4. subliniază importanța unui parteneriat puternic care să se întemeieze pe abordarea 
bazată pe drepturi, asigurând în același timp un angajament și o colaborare continue 
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, asigurarea drepturilor omului, 
eradicarea sărăciei, precum și pentru respectarea Acordului de la Paris; subliniază, în 
plus, importanța unor răspunsuri armonizate la crizele umanitare și principiile 
fundamentale ale ajutorului umanitar, garantând, în același timp, avantajul comparativ 
al cooperării în domenii geografice și tematice strategice și esențiale;

5. este convins că parteneriatul post-Cotonou și strategia UE-Africa pot fi consolidate 
cooperând în mod eficace cu Regatul Unit și valorificând prezența puternică a acestuia 
în Africa, zona Caraibilor și Pacific; subliniază că piețele UE și britanice pentru produse 
din țările în curs de dezvoltare sunt importante, îndeosebi pentru țările ACP; subliniază 
că UE, Regatul Unit și țările ACP ar trebui să coopereze la toate nivelurile în 
conformitate cu principiile parteneriatului, solidarității și complementarității; ia act de 
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intenția Guvernului Regatului Unit de a continua să ofere preferințe generoase țărilor în 
curs de dezvoltare; invită Comisia să evalueze impactul potențial pe care aceste acorduri 
comerciale viitoare îl vor avea asupra actualelor acorduri de parteneriat economic cu 
țările ACP; consideră că politica comercială comună, inclusiv dispozițiile aplicabile 
privind viitorul acord comercial, ar trebui să prevadă cea mai mare continuitate posibilă 
a comerțului pentru țările în curs de dezvoltare în raport cu UE și Regatul Unit;

6. subliniază necesitatea de a menține un nivel adecvat de sprijin pentru restul țărilor și 
teritoriilor de peste mări (TTPM) în urma Brexitului și solicită menținerea cooperării cu 
fostele TTPM ale Regatului Unit în chestiunile de interes reciproc, în special în cadrul 
programelor de cooperare regională;

7. subliniază, în vederea asigurării coerenței politicilor pentru dezvoltare, importanța 
cooperării viitoare dintre UE și Regatul Unit pentru a menține continuitatea 
schimburilor comerciale, a aborda impactul schimbărilor climatice, a dezvolta sectorul 
pescuitului și a proteja biodiversitatea în țările în curs de dezvoltare, precum și pentru a 
promova standarde înalte de protecție socială și a mediului, în vederea reducerii sărăciei;

8. reamintește rolul pozitiv al politicii comune în domeniul pescuitului în ceea ce privește 
dezvoltarea sectorului pescuitului și gestionarea resurselor piscicole din țările în curs de 
dezvoltare.


