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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το γεγονός ότι ο δημοκρατικός έλεγχος των εθνικών κοινοβουλίων, βασισμένος 
στην αρχή της επικουρικότητας, θα βελτιώσει τη συνοχή, τη διαφάνεια και τη 
συμπληρωματικότητα μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα της συνεργασίας 
για την ανάπτυξη· 

2. υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή ατζέντα, της οποίας κυριότεροι στόχοι είναι η εξάλειψη 
της φτώχειας και η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), θα 
ωφεληθεί σημαντικά από μια σαφή κατανομή εργασίας και μια συντονισμένη προσπάθεια 
σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, όπως αποφασίστηκε στη Δήλωση για την 
Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας που εγκρίθηκε από το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για 
την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας που συνήλθε στο Παρίσι στις 2 Μαρτίου 2005·

3. Πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν έναν αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά 
την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της πολιτικής της ΕΕ  σχετικά με τη 
συνεργασία για την ανάπτυξη δεδομένου ότι οι συντονισμένες προσπάθειες οδηγούν σε 
καλύτερα αποτελέσματα και σε αποτελεσματικότερη χρήση της Επίσημης Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (ΕΑΒ)·

4. υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας διανοίγει την οδό για την ένταξη του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο δημοκρατικός έλεγχος του ΕΤΑ, έως ότου καταστεί πραγματικότητα η 
ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, απαιτεί μια πιο ενδελεχή προσέγγιση από τα 
εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
συμπεριλάβουν το ΕΤΑ στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του 2009,  δεδομένου ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα υπάρξει 
διαφάνεια και δημοκρατική νομιμοποίηση σε ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής της ΕΕ 
για την ανάπτυξη και του προϋπολογισμού·

5. Δηλώνει ότι είναι απολύτως έτοιμο να συνεργαστεί με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με 
τον δημοκρατικό έλεγχο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
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