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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at demokratisk kontrol udført af nationale parlamenter på grundlag af 
subsidiaritetsprincippet vil forbedre sammenhængen, gennemsigtigheden og 
komplementariteten mellem EU og medlemsstaterne med hensyn til 
udviklingssamarbejde;

2. understreger, at udviklingsdagsordenen, hvori hovedmålene er udryddelse af fattigdom og 
opnåelse af 2015-målene, vil blive hjulpet godt på vej af en klar ansvarsfordeling og en 
koordineret indsats på nationalt plan og på EU-plan, som det er fastlagt i erklæringen om 
bistandseffektivisering, der blev vedtaget af forummet på højt plan om bistandseffektivitet 
i Paris den 2. marts 2005;

3. mener, at de nationale parlamenter spiller en afgørende rolle med hensyn til at styrke EU's 
udviklingssamarbejdspolitiks legitimitet, idet koordinerede tiltag ofte skaber bedre 
resultater og sikrer effektiv brug af den statslige udviklingsbistand (ODA).

4. understreger, at Lissabontraktaten åbner vejen for integration af Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF) i Den Europæiske Unions almindelige budget, uden at det kræver 
en revision af Lissabontraktaten; er fuldt overbevist om, at den demokratiske kontrol med 
EUF, indtil EUF kommer under budgettet, skal gøres til genstand for en grundigere 
indsats fra medlemsstaternes nationale parlamenter; opfordrer Rådet og Kommissionen til 
at integrere EUF i Den Europæiske Unions almindelige budget ved midtvejsrevisionen i 
2009, da dette vil skabe gennemsigtighed og demokratisk legitimitet i en vigtig del af 
EU's udviklingspolitik og -budget;

5. erklærer, at det er fuldt ud indstillet på at samarbejde med de nationale parlamenter om 
den demokratiske kontrol med instrumentet for udviklingssamarbejde.
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