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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse 
zaken en de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in hun 
ontwerpresolutie op te nemen:

1 stelt vast dat het VK een van de grootste bilaterale donoren ter wereld is en dat de brexit 
lacunes zal achterlaten in de globale ontwikkelingssamenwerking van de EU, niet alleen 
ten aanzien van de begroting, personele middelen en expertise, maar ook op het gebied 
van de beleidsdialoog met derde landen; wijst erop dat de EU in een geest van 
partnerschap de resterende kansen voor samenwerking met het VK moet aangrijpen; is 
ervan overtuigd dat de EU zal profiteren van een voortgezette donorcoördinatie en 
gezamenlijke programmering met het VK; spoort de Commissie ertoe aan te bekijken 
welke opties er zijn voor de deelneming van het VK aan programma’s van de EU en na 
te gaan of het mogelijk is verbintenissen met Britse maatschappelijke organisaties aan te 
gaan voor de uitvoering van projecten;

2. onderstreept dat interne maatregelen nodig zijn om bovengenoemde lacunes te dichten 
en voor een toereikende begroting te zorgen voor externe financiële instrumenten in het 
kader van het meerjarig financieel kader (MFK), en dat gebruik moet worden gemaakt 
van bestaande instrumenten inzake doeltreffendheid van ontwikkelingshulp teneinde 
meer en betere dingen te doen met de resterende middelen en tegelijkertijd strategische 
investeringen door de particuliere sector te bevorderen ter verwezenlijking van de 
doeleinden voor duurzame ontwikkeling, de gezamenlijke berichtgeving te verbeteren 
en te streven naar een sterke stem van de EU met inachtneming van de toezegging om 
het streefcijfer van 0,7 % ODA/bni te halen;

3. is ervan overtuigd dat de strategie EU-Afrika kan worden versterkt door met het VK 
samen te werken en voort te bouwen op de sterke aanwezigheid van het land in Afrika 
en op de top inzake investeringen VK-Afrika; wijst erop dat de markten van de EU en 
het VK voor de handel van de ontwikkelingslanden, met name de ACS-landen, 
belangrijk zijn; neemt kennis van het voornemen van de Britse regering om aan de 
ontwikkelingslanden genereuze preferenties te blijven aanbieden; is van oordeel dat het 
gemeenschappelijk handelsbeleid, met inbegrip van de desbetreffende bepalingen in de 
toekomstige handelsovereenkomst, moet zorgen voor een zo groot mogelijke 
continuïteit van de handel tussen de ontwikkelingslanden en de EU en het VK.


