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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства факта, че демократичният контрол, упражняван от националните 
парламенти, основан на принципа на субсидиарност, ще подобри съгласуваността, 
прозрачността и взаимното допълване между ЕС и държавите-членки в областта на 
сътрудничеството за развитие.   

2. подчертава, че за програмата за развитие, чиито основни цели са премахването на 
бедността и постигането на Целите на хилядолетието за развитие, ще има до голяма 
степен полза от ясно разпределение на задачите и координирани усилия на 
национално равнище и на равнище ЕС, както е решено в Парижката декларация 
относно ефективността на помощта, приета от Форума на високо равнище за 
ефективността на помощта, проведен в Париж на 2 март 2005 г.; 

3. вярва, че националните парламенти имат съществена роля в укрепването на 
политическата легитимност на политиката на сътрудничество за развитие на ЕС, 
при положение, че координираните усилия водят до по-добри резултати и 
ефективно използване на официалната помощ за развитие (ОПР); 

4. подчертава, че Договорът от Лисабон открива възможност за включване на 
Европейския фонд за развитие (ЕФР) в общия бюджет на Европейския съюз, без да 
е необходимо преразглеждане на Договора от Лисабон; силно вярва, че 
демократичният контрол на ЕФР се нуждае от по-цялостен подход от страна на 
националните парламенти на държавите-членки, докато включването на ЕФР стане 
реалност; призовава Съвета и Комисията да включат ЕФР в общия бюджет на 
Европейския съюз по време на средносрочния преглед през 2009 г., тъй като това 
ще придаде прозрачност и демократична легитимност на важна част от политиката 
за развитие и бюджета на ЕС;

5. изразява пълната си готовност да работи заедно с националните парламенти за 
демократичния контрол на инструмента за сътрудничество за развитие.



PE419.941v02-00 4/4 AD\767601BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 17.2.2009

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

20
0
3

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina 
Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain 
Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, 
Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés 
Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen 
Schröder, Feleknas Uca

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate 
Weber, Gabriele Zimmer


	767601bg.doc

