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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1 zauważa, że Zjednoczone Królestwo pozostaje jednym z największych dwustronnych 
darczyńców na świecie i że brexit doprowadzi do powstania luk w ogólnej współpracy 
UE na rzecz rozwoju, nie tylko pod względem budżetu, zasobów ludzkich i wiedzy 
fachowej, ale również w dziedzinie dialogu politycznego z państwami trzecimi; zwraca 
uwagę, że UE musi zająć się pozostałymi możliwościami współpracy ze Zjednoczonym 
Królestwem w duchu partnerstwa; jest przekonany, że UE odniesie korzyści z dalszej 
koordynacji działań darczyńców i wspólnego programowania ze Zjednoczonym 
Królestwem; zachęca Komisję do zbadania możliwości udziału Zjednoczonego 
Królestwa w programach UE oraz możliwości zlecania realizacji projektów 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego ze Zjednoczonego Królestwa;

2. podkreśla potrzebę podjęcia wewnętrznych środków w celu usunięcia wyżej 
wymienionych luk i zapewnienia wystarczającego budżetu na zewnętrzne instrumenty 
finansowe w wieloletnich ramach finansowych (WRF) oraz wykorzystania istniejących 
narzędzi skuteczności pomocy, aby lepiej wykorzystać pozostałe zasoby, zachęcając 
jednocześnie sektor prywatny do strategicznych inwestycji z myślą o realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, poprawy wspólnego przekazywania informacji i dążenia do 
uzyskania silnego głosu UE, przypominając jednocześnie o zobowiązaniu do 
osiągnięcia celu 0,7 % ODA/DNB;

3. jest przekonany, że strategia UE–Afryka może zostać wzmocniona poprzez współpracę 
ze Zjednoczonym Królestwem i oparcie się na silnej obecności tego kraju w Afryce 
oraz na szczycie inwestycyjnym Zjednoczone Królestwo–Afryka; zwraca uwagę, że 
rynki handlowe UE i Zjednoczonego Królestwa są ważne dla krajów rozwijających się, 
zwłaszcza dla krajów AKP; odnotowuje, że rządu Zjednoczonego Królestwa zamierza 
nadal oferować hojne preferencje krajom rozwijającym się; uważa, że wspólna polityka 
handlowa, w tym odpowiednie postanowienia przyszłej umowy handlowej, powinna 
zapewniać krajom rozwijającym się jak największą ciągłość wymiany handlowej w 
stosunku do UE i Zjednoczonego Królestwa.


