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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že demokratická kontrola ze strany vnitrostátních parlamentů založená na 
zásadě subsidiarity zlepší soudržnost, transparentnost a doplňkovost mezi EU a členskými 
státy v oblasti rozvojové spolupráce;

2. zdůrazňuje, že pro rozvojovou agendu, jejímiž hlavními cíli je odstranění chudoby
a dosažení rozvojových cílů tisíciletí, bude velkým přínosem jasné rozdělení práce
a koordinované úsilí na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, jak bylo rozhodnuto
v deklaraci o účinnosti pomoci přijaté fórem na vysoké úrovni pro účinnost pomoci, které
se konalo v Paříži dne 2. března 2005;

3. je přesvědčen o tom, že vnitrostátní parlamenty hrají rozhodující úlohu v posilování 
politické legitimity politiky EU v oblasti rozvojové spolupráce, protože koordinované úsilí 
vede k lepším výsledkům a účinnému využívání oficiální rozvojové pomoci; 

4. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva umožňuje začlenění Evropského rozvojového fondu 
do souhrnného rozpočtu Evropské unie bez nutnosti revize Lisabonské smlouvy; je pevně 
přesvědčen, že dokud nedojde k začlenění ERF do rozpočtu, demokratická kontrola ERF 
potřebuje důslednější přístup vnitrostátních parlamentů členských států; vyzývá Radu
a Komisi, aby zahrnuly ERF do souhrnného rozpočtu Evropské unie při přezkumu
v polovině období v roce 2009, protože se tím zajistí transparentnost a demokratická 
legitimita důležité části rozvojové politiky a rozpočtu EU;

5. vyjadřuje plnou připravenost pracovat společně s vnitrostátními parlamenty na 
demokratické kontrole nástroje pro rozvojovou spolupráci.
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