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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että kansallisten parlamenttien toissijaisuusperiaatteen nojalla 
harjoittama demokraattinen valvonta lisää EU:n ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyötoimien 
johdonmukaisuutta, avoimuutta ja täydentävyyttä;

2. korostaa, että kehitysohjelma, jonka päätavoitteet ovat köyhyyden kitkeminen ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen, hyötyy suuresti sekä kansallisen tason 
että yhteisön tason selkeästä työnjaosta ja koordinoiduista ponnisteluista, kuten esitettiin 
avun tuloksellisuutta käsitelleen korkean tason foorumin Pariisissa 2. maaliskuuta 2005 
hyväksymässä kehitysavun tuloksellisuutta koskevassa julistuksessa;

3. katsoo, että kansallisilla parlamenteilla on erittäin tärkeä rooli EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan poliittisen legitiimiyden vahvistamisessa, koska koordinoiduilla 
ponnisteluilla saadaan parempia tuloksia ja päästään hyödyntämään virallista kehitysapua 
entistä tehokkaammin;

4. korostaa, että Lissabonin sopimus antaa mahdollisuuden Euroopan kehitysrahaston 
sisällyttämiseen Euroopan unionin yleiseen talousarvioon ilman Lissabonin sopimuksen 
tarkistamistarvetta; uskoo vakaasti, että jäsenvaltioiden parlamenttien on tehostettava 
Euroopan kehitysrahaston demokraattista valvontaa, kunnes EKR on sisällytetty 
talousarvioon; kehottaa neuvostoa ja komissiota vuoden 2009 väliarvioinnin yhteydessä 
sisällyttämään EKR:n Euroopan unionin yleiseen talousarvioon, koska näin yhteisön 
kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja -budjettiin saadaan avoimuutta ja demokraattista 
legitiimiyttä;

5. ilmaisee valmiutensa yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa 
kehitysyhteistyövälineen demokraattista valvontaa koskevissa kysymyksissä.
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