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Ärende: Yttrande över rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap 
med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (2020/2023(INI))

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för utveckling fått i uppdrag att lägga fram 
ett yttrande för era utskott. Genom ett skriftligt förfarande beslutade utskottet att avge detta 
yttrande i form av en skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 21 april 2020 behandlade utskottet för utveckling detta ärende. 
Vid detta sammanträde beslutade utskottet att uppmana utskottet för utrikesfrågor och utskottet 
för internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Tomas Tobé
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungariket är och förblir en av de största 
bilaterala givarna i världen, och påpekar att EU måste ta till vara möjligheterna att 
samarbeta med Förenade kungariket, i en anda av partnerskap. Parlamentet beklagar att 
brexit kommer att lämna ett tomrum i EU:s övergripande utvecklingssamarbete och 
humanitära bistånd, inte bara i fråga om budget, personalresurser och expertis, utan 
också när det gäller den politiska dialogen med kandidatländer, grannländer och 
tredjeländer. Parlamentet är dock övertygat om att båda parter kommer att ha fördel av 
en fortsatt givarsamordning och gemensam programplanering, och uppmuntrar 
Förenade kungariket att delta i EU-program, förutsatt att landet respekterar alla 
relevanta bestämmelser, mekanismer och villkor för deltagande. Parlamentet begär att 
organisationerna i det civila samhället ska ges möjlighet att delta i arbetet med att 
fastställa villkoren för och definitionerna av ett framtida samarbete mellan EU och 
Förenade kungariket.

2. Europaparlamentet understryker att interna åtgärder måste antas för att åtgärda det 
ovannämnda tomrummet och säkerställa tillräckliga budgetmedel för de externa 
finansieringsinstrumenten i den fleråriga budgetramen, och att befintliga verktyg för 
biståndseffektivitet måste utnyttjas så att de kvarvarande resurserna kan användas för 
att göra mer på ett bättre sätt. Samtidigt behöver den privata sektorn uppmuntras att göra 
strategiska investeringar som respekterar EU:s och internationella sociala och 
miljömässiga normer och normer för skydd av mänskliga rättigheter så att målen för 
hållbar utveckling kan uppnås, och EU måste bli bättre på att föra ut ett gemensamt 
budskap och sträva efter att tala med en stark röst. Parlamentet påminner om åtagandet 
att nå ODA/BNI-målet på 0,7 % och vikten av att stödja principen om en konsekvent 
politik för utveckling.

3. Europaparlamentet framhåller EU:s och Förenade kungarikets centrala roller i 
hanteringen av gemensamma utmaningar med hjälp av utvecklingspolitik och 
humanitärt bistånd, till exempel genom att ta itu med de bakomliggande orsakerna till 
migration, klimatförändringarna och hot mot grundläggande rättigheter såsom 
religions- och trosfrihet och jämställdhet, och skydda mänskliga rättigheter och religiösa 
grupper, grupper som värnar om utsatta befolkningsgruppers intressen och rättigheter, 
såsom personer med funktionsnedsättning, äldre, kvinnor och barn i konfliktdrabbade 
regioner, ursprungsbefolkningar och hbti-personer, och företrädare för utsatta, 
diskriminerade och marginaliserade grupper.

4. Europaparlamentet understryker betydelsen av ett starkt partnerskap som sätter ett 
rättighetsbaserat synsätt i centrum och samtidigt säkerställer ett fortsatt engagemang 
och samarbete för att dels uppnå målen för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 
fattigdomsutrotning, dels genomföra Parisavtalet. Parlamentet understryker dessutom 
vikten av harmoniserade insatser vid humanitära kriser, och de grundläggande 
principerna för humanitärt bistånd, samtidigt som den komparativa fördelen av 
samarbete på viktiga strategiska geografiska och tematiska områden säkerställs.

5. Europaparlamentet är övertygat om att partnerskapet efter Cotonou-avtalet och EU–
Afrika-strategin kan förbättras genom ett effektivt samarbete med Förenade kungariket, 
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med utgångspunkt i landets starka närvaro i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. 
Parlamentet påpekar att EU:s och Förenade kungarikets marknader för produkter från 
utvecklingsländerna är viktiga, särskilt för AVS-länderna. Parlamentet betonar att EU, 
Förenade kungariket och AVS-länderna bör samarbeta på alla nivåer i enlighet med 
principerna om partnerskap, solidaritet och komplementaritet. Parlamentet noterar att 
Förenade kungarikets regering har för avsikt att fortsätta ge utvecklingsländerna 
generösa förmåner. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma vilken inverkan 
dessa framtida handelsordningar skulle kunna få på de nuvarande avtalen om 
ekonomiskt partnerskap med AVS-länderna. Parlamentet anser att den gemensamma 
handelspolitiken, inbegripet relevanta bestämmelser i det framtida handelsavtalet, bör 
möjliggöra största möjliga kontinuitet i utvecklingsländernas handel med EU och 
Förenade kungariket.

6. Europaparlamentet understryker att man behöver bibehålla ett adekvat stöd till de 
utomeuropeiska länder och territorier som återstår efter brexit, och begär att samarbetet 
med de före detta brittiska utomeuropeiska länderna och territorierna om frågor av 
ömsesidigt intresse ska fortsätta, särskilt inom ramen för regionala samarbetsprogram.

7. I strävan efter en konsekvent politik för utveckling understryker Europaparlamentet hur 
viktigt ett framtida samarbete mellan EU och Förenade kungariket är för att bevara 
kontinuiteten i handeln, hantera klimatförändringarnas effekter, utveckla fiskerisektorn 
och skydda den biologiska mångfalden i utvecklingsländerna, samt främja höga sociala 
normer och miljöskyddsnormer, i syfte att minska fattigdomen.

8. Europaparlamentet påminner om den positiva roll som den gemensamma 
fiskeripolitiken spelar för utvecklingen av fiskerisektorn och förvaltningen av 
fiskeresurserna i utvecklingsländerna.


