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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt asjaolu üle, et riikide parlamentide poolne demokraatlik kontroll, mis 
tugineb subsidiaarsuse põhimõttele, parandab ELi ja liikmesriikide vahelise 
arengukoostöö sidusust, läbipaistvust ja vastastikust täiendavust; 

2. rõhutab, et arengukava, mille peamised eesmärgid on vaesuse kaotamine ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine, võidab oluliselt selgest tööjaotusest ja koordineeritud 
jõupingutustest siseriiklikul ja ELi tasandil, nagu on sätestatud 2. märtsil 2005 Pariisis 
toimunud kõrgetasemelisel abi tulemuslikkuse foorumil vastu võetud abi tulemuslikkuse 
deklaratsioonis; 

3. usub, et riikide parlamentidel on otsustav roll ELi arengukoostöö poliitilise õiguspärasuse 
parandamisel, sest koordineeritud jõupingutused viivad paremate tulemusteni ja ametliku 
arenguabi tõhusa kasutamiseni; 

4. rõhutab, et Lissaboni leping avab võimaluse Euroopa Arengufondi lisamiseks Euroopa 
Liidu üldeelarvesse, ilma et Lissaboni lepingut oleks vaja läbi vaadata; on kindlalt 
veendunud, et kuni Euroopa Arengufondi tegeliku lisamiseni liidu eelarvesse vajab 
Euroopa Arengufondi üle teostatav demokraatlik kontroll põhjalikumat lähenemist 
liikmesriikide parlamentide poolt; kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama Euroopa 
Arengufondi Euroopa Liidu üldeelarvesse 2009. aasta vahekokkuvõtte tegemisel, sest see 
muudab liidu arengupoliitika olulise osa ja liidu eelarve läbipaistvaks ja demokraatlikult 
õiguspäraseks;

5. väljendab täielikku valmisolekut teha riikide parlamentidega koostööd arengukoostöö 
rahastamisvahendi demokraatliku kontrolli osas.



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

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 17.2.2009

Lõpphääletuse tulemused +:
–:
0:

20
0
3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed 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

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

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


	767601et.doc

