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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Jungtinė Karalystė tebėra viena didžiausių dvišalių paramos teikėjų 
pasaulyje ir kad dėl „Brexit’o“ atsiras bendro ES vystomojo bendradarbiavimo spragų, 
susijusių ne tik su biudžetu, žmogiškaisiais ištekliais ir ekspertų kompetencija, bet ir su 
politiniu dialogu su trečiosiomis šalimis; pabrėžia, kad ES turi išnagrinėti likusias 
bendradarbiavimo su Jungtine Karalyste galimybes, paremtas partnerystės principu; yra 
įsitikinęs, kad ES bus naudingas nuolatinis paramos teikėjų veiklos koordinavimas ir 
bendras programavimas su Jungtine Karalyste; ragina Europos Komisiją išnagrinėti 
Jungtinės Karalystės dalyvavimo ES programose būdus ir galimybę sudaryti sutartis su 
Jungtinės Karalystės pilietinės visuomenės organizacijomis dėl projektų įgyvendinimo;

2. pabrėžia, kad reikia imtis vidaus priemonių siekiant pašalinti pirmiau minėtas spragas ir 
užtikrinti pakankamą biudžetą išorės finansinėms priemonėms daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP), taip pat naudoti esamas pagalbos veiksmingumo priemones, kad 
būtų pasiekta daugiau ir geresnių rezultatų naudojant likusius išteklius, kartu skatinant 
strategines privačiojo sektoriaus investicijas, kad būtų įgyvendinti darnaus vystymosi 
tikslai (DVT), tobulinant bendrą poziciją ir siekiant tvirto ES balso, taip pat primenant 
apie įsipareigojimą pasiekti 0,7 % OPV/BNP tikslą;

3. yra įsitikinęs, kad ES ir Afrikos strategiją galima sustiprinti bendradarbiaujant su 
Jungtine Karalyste ir remiantis tvirtu šios šalies vaidmeniu Afrikoje bei Jungtinės 
Karalystės ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimu investicijų klausimais; pabrėžia, 
kad ES ir Jungtinės Karalystės prekybos rinkos yra svarbios besivystančioms, o ypač 
AKR, šalims; atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės vyriausybės ketinimą toliau teikti 
dosnias lengvatas besivystančioms šalims; mano, kad bendra prekybos politika, 
įskaitant atitinkamas būsimo prekybos susitarimo nuostatas, turėtų užtikrinti kuo didesnį 
besivystančių šalių prekybos su ES ir Jungtine Karalyste tęstinumą.


