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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u lill-Kumitat għall-
Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

1 Jinnota li r-Renju Unit jibqa' wieħed mill-akbar donaturi bilaterali fid-dinja u li l-Brexit 
ser iħalli lakuni fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp ġenerali tal-UE, mhux biss f'termini ta' 
baġit, riżorsi umani u għarfien espert, iżda wkoll fil-qasam tad-djalogu politiku ma' 
pajjiżi terzi; jirrimarka li l-UE teħtieġ tindirizza l-opportunitajiet li fadal għall-
kooperazzjoni mar-Renju Unit fi spirtu ta' sħubija; jinsab konvint li l-UE ser tibbenefika 
minn koordinazzjoni kontinwa tad-donaturi u programmazzjoni konġunta mar-Renju 
Unit; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tesplora l-għażliet għall-parteċipazzjoni tar-Renju Unit 
fil-programmi tal-UE u l-possibbiltà li tikkuntratta organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
tar-Renju Unit għall-implimentazzjoni tal-proġetti;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu miżuri interni biex jiġu indirizzati l-lakuni msemmija 
hawn fuq u jiġi żgurat baġit suffiċjenti għall-istrumenti finanzjarji esterni fil-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP), u biex jintużaw l-għodod fil-qasam tal-effikaċja tal-
għajnuna eżistenti sabiex isir użu aħjar tar-riżorsi li jifdal, filwaqt li jitħeġġu 
investimenti strateġiċi mis-settur privat biex jinkisbu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
(SDGs), jitjiebu l-messaġġi komuni u jsir sforz għal vuċi b'saħħitha tal-UE, u filwaqt li 
jitfakkar l-impenn biex tinkiseb il-mira ta' 0.7 % tal-ODA/DNG;

3. Jinsab konvint li l-Istrateġija UE-Afrika tista' tissaħħaħ billi jkun hemm kooperazzjoni 
mar-Renju Unit u abbażi tal-preżenza qawwija tal-pajjiż fl-Afrika u tas-Summit dwar l-
Investiment bejn ir-Renju Unit u l-Afrika; jirrimarka li s-swieq tal-UE u tar-Renju Unit 
fil-kummerċ għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma importanti, b'mod partikolari għall-
pajjiżi AKP; jinnota l-intenzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit li jkompli joffri preferenzi 
ġenerużi lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw; iqis li l-Politika Kummerċjali Komuni, inklużi d-
dispożizzjonijiet rilevanti fil-ftehim kummerċjali futur, għandha tipprevedi kemm jista' 
jkun possibbli kontinwità kummerċjali għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw vis-à-vis l-UE u 
r-Renju Unit.


