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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je Združeno kraljestvo še vedno eden največjih dvostranskih donatorjev na 
svetu in da bodo zaradi brexita nastale vrzeli v splošnem razvojnem sodelovanju EU, ne 
le v smislu proračuna, človeških virov in strokovnega znanja, temveč tudi na področju 
političnega dialoga s tretjimi državami; poudarja, da mora EU izkoristiti preostale 
priložnosti za sodelovanje z Združenim kraljestvom v partnerskem duhu; je prepričan, 
da bo imela EU koristi od stalnega usklajevanja donatorjev in skupnega načrtovanja 
programov z Združenim kraljestvom; spodbuja Komisijo, naj preuči možnosti za 
sodelovanje Združenega kraljestva v programih EU in možnost sklepanja pogodb z 
organizacijami civilne družbe iz Združenega kraljestva za izvajanje projektov;

2. poudarja, da je treba sprejeti notranje ukrepe za odpravo navedenih vrzeli in zagotovitev 
zadostnega proračuna za zunanje finančne instrumente v večletnem finančnem okviru, 
ter uporabiti obstoječa orodja za učinkovitost pomoči, da bi naredili več in bolje s 
preostalimi sredstvi, hkrati pa spodbudili strateške naložbe zasebnega sektorja, da bi 
uresničili cilje trajnostnega razvoja, izboljšali skupno pošiljanje sporočil in si 
prizadevali za močan glas EU ter opozorili na zavezo za uresničitev cilja 0,7 % 
URP/BND;

3. je prepričan, da je mogoče strategijo EU za Afriko okrepiti s sodelovanjem z Združenim 
kraljestvom in na podlagi močne prisotnosti države v Afriki ter vrha o naložbah med 
Združenim kraljestvom in Afriko; poudarja, da so trgi EU in Združenega kraljestva za 
trgovino za države v razvoju pomembni, zlasti za države AKP; je seznanjen z namero 
vlade Združenega kraljestva, da bo državam v razvoju še naprej nudila velikodušne 
preferenciale; meni, da bi morala skupna trgovinska politika, tudi ustrezne določbe v 
prihodnjem trgovinskem sporazumu, državam v razvoju zagotoviti čim večji obseg 
neprekinjenega trgovanja z EU in Združenim kraljestvom.


