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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga predloži 
vašima odboroma. Odbor se je s pisnim postopkom odločil, da bo pripravil mnenje v obliki 
pisma.

Odbor za razvoj je vprašanje obravnaval na seji z dne 21. aprila 2020. Na seji se je odločil, da 
Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino, kot pristojna odbora, pozove, da 
v predlog resolucije, ki ga bosta sprejela, vključita pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Tomas Tobé
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POBUDE

1. Je seznanjen, da Združeno kraljestvo ostaja eden največjih dvostranskih donatorjev na 
svetu, in poudarja, da mora EU izkoristiti priložnosti za sodelovanje z Združenim 
kraljestvom v partnerskem duhu; obžaluje, da bo brexit pustil vrzeli v skupnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči EU, ne zgolj v smislu proračuna, 
človeških virov in strokovnega znanja, ampak tudi na področju dialoga o politikah z 
državami kandidatkami, državami sosedstva in tretjimi državami; vendar je prepričan, 
da bosta obe strani imeli korist od nadaljnjega donatorskega sodelovanja in skupnega 
načrtovanja programov, ter spodbuja sodelovanje Združenega kraljestva v programih 
EU, v kolikor bo spoštovalo vsa ustrezna pravila in mehanizme ter pogoje sodelovanja; 
poziva k možnosti, da organizacije civilne družbe prispevajo k pogojem in 
opredelitvam prihodnjega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom;

2. poudarja, da je treba sprejeti notranje ukrepe za odpravo navedenih vrzeli in 
zagotovitev zadostnega proračuna za zunanje finančne instrumente v večletnem 
finančnem okviru ter uporabiti obstoječa orodja za učinkovitost pomoči, da bi naredili 
več in bolje s preostalimi sredstvi, hkrati pa spodbudili strateške naložbe zasebnega 
sektorja, ki bodo spoštovale standarde EU in mednarodne standarde glede družbe, 
okolja in varstva človekovih pravic, da bi uresničili cilje trajnostnega razvoja, 
izboljšali prepoznavnost in skupno pošiljanje sporočil in si prizadevali za močan glas 
EU; želi spomniti na zavezo za uresničitev cilja 0,7 % URP/BND in pomen 
spodbujanja načela skladnosti politik za razvoj;

3. poudarja osrednji vlogi EU in Združenega kraljestva pri obravnavanju skupnih izzivov 
prek razvojne politike in humanitarne pomoči, na primer prek obravnavanja temeljnih 
vzrokov migracij, podnebnih sprememb, groženj temeljnim pravicam, kot sta svoboda 
veroizpovedi in prepričanja ter enakost spolov, varstva človekovih pravic in verskih 
skupin ter skupin, ki varujejo interese in pravice ranljivega prebivalstva, kot so 
invalidi, starejši, ženske in otroci v regijah, ki so jih prizadeli konflikti, domorodna 
ljudstva, osebe LGBTI ter predstavniki ranljivih, diskriminiranih in marginaliziranih 
skupnosti;

4. poudarja pomen trdnega partnerstva, ki vključuje pristop na podlagi pravic, ob 
zagotavljanju stalne zavezanosti in sodelovanja pri uresničevanju ciljev trajnostnega 
razvoja, človekovih pravic, izkoreninjenja revščine in izvajanju Pariškega sporazuma, 
poudarja tudi pomen usklajenih odzivov na humanitarne krize in temeljnih načel 
humanitarne pomoči, ob zagotavljanju primerjalne prednosti sodelovanja na ključnih 
geografskih in tematskih strateških področjih;

5. je prepričan, da je mogoče partnerstvo po izteku sporazuma iz Cotonouja in strategijo 
EU za Afriko okrepiti z učinkovitim sodelovanjem z Združenim kraljestvom in na 
podlagi močne prisotnosti te države v Afriki, Karibih in Pacifiku; poudarja, da so trgi 
EU in Združenega kraljestva za izdelke iz držav v razvoju pomembni, zlasti za države 
AKP; poudarja, da bi morali EU, Združeno kraljestvo in države AKP sodelovati na 
vseh ravneh v skladu z načeli partnerstva, solidarnosti in dopolnjevanja; je seznanjen 
z namero vlade Združenega kraljestva, da še naprej nudi velikodušne preferenciale 
državam v razvoju; poziva Komisijo, naj oceni potencialni vpliv, ki ga bodo te 
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prihodnje trgovinske ureditve imele na veljavne sporazume o gospodarskem 
partnerstvu z državami AKP; meni, da bi morala skupna trgovinska politika, vključno 
z ustreznimi določbami v prihodnjem trgovinskem sporazumu, državam v razvoju 
zagotoviti čim večji obseg neprekinjenega trgovanja z EU in Združenim kraljestvom;

6. poudarja, da je treba ohraniti ustrezno raven podpore za preostale čezmorske države 
in ozemlja po brexitu, in poziva k ohranitvi sodelovanja z nekdanjimi čezmorskimi 
državami in ozemlji Združenega kraljestva pri vprašanjih skupnih interesov, zlasti v 
okviru programov regionalnega sodelovanja;

7. poudarja, da je ob prizadevanju za skladnost politik za razvoj pomembno prihodnje 
sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom pri ohranjanju neprekinjenega 
trgovanja, obravnavanju vpliva podnebnih sprememb, razvijanju sektorja ribištva ter 
varovanju biotske raznovrstnosti v državah v razvoju, pa tudi spodbujanju visokih 
socialnih standardov in standardov varstva okolja, da bi zmanjšali revščino;

8. opozarja na pozitivno vlogo skupne ribiške politike pri razvoju ribiškega sektorja in 
upravljanju ribolovnih virov v državah v razvoju.


