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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell 
handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar att Förenade kungariket är och förblir en av de största 
bilaterala givarna i världen och att brexit kommer att lämna ett tomrum i EU:s totala 
utvecklingssamarbete, inte bara när det gäller budget, personalresurser och expertis, 
utan också när det gäller den politiska dialogen med tredjeländer. Parlamentet påpekar 
att EU måste ta till vara de kvarstående möjligheterna att samarbeta med 
Förenade kungariket, i en anda av partnerskap. Parlamentet är övertygat om att fortsatt 
givarsamarbete och gemensam programplanering med Förenade kungariket är av fördel 
för EU. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att undersöka hur Förenade kungariket 
kan delta i EU-program och vilka möjligheter det finns att anlita icke-statliga 
organisationer i Förenade kungariket för att genomföra projekt.

2. Europaparlamentet betonar behovet av att vidta interna åtgärder för att åtgärda 
ovannämnda tomrum och säkerställa tillräckliga budgetmedel för de externa 
finansieringsinstrumenten i den fleråriga budgetramen, samt att använda befintliga 
verktyg för biståndseffektivitet så att de kvarvarande resurserna kan utnyttjas både mer 
och bättre, samtidigt som man uppmuntrar den privata sektorn att göra strategiska 
investeringar för att förverkliga målen för hållbar utveckling, blir bättre på att föra ut 
ett gemensamt budskap och anstränger sig för att ge EU en stark röst; parlamentet 
påminner också om åtagandet att nå ODA/BNI-målet på 0,7 %.

3. Europaparlamentet är övertygat om att EU–Afrika-strategin kan förbättras genom 
samarbete med Förenade kungariket, med utgångspunkt i landets starka närvaro i Afrika 
och i investeringstoppmötet mellan Förenade kungariket och Afrika. Parlamentet 
påpekar att EU och Förenade kungariket är viktiga marknader för utvecklingsländernas 
handel, särskilt för AVS-länderna. Parlamentet noterar att Förenade kungariket har för 
avsikt att fortsätta ge utvecklingsländerna generösa förmåner. Parlamentet anser att den 
gemensamma handelspolitiken, inbegripet relevanta bestämmelser i det framtida 
handelsavtalet, bör erbjuda största möjliga kontinuitet i utvecklingsländernas handel 
med EU och Förenade kungariket.


