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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a nemzeti parlamentek által végzett demokratikus ellenőrzés, amely a 
szubszidiaritás elvén alapul, növeli majd az EU és tagállamok közötti egységességet, 
átláthatóságot és az egymást kiegészítő jellegüket a fejlesztési együttműködés területén;  

2. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési napirend számára, amelynek fő célkitűzései a szegénység 
felszámolása és a millenniumi fejlesztési célok (MFC) elérése, jelentős előnyök 
származnak az egyértelmű munkamegosztásból és a nemzeti és uniós szinten összehangolt 
erőfeszítésekből, amelyeket a támogatás hatékonyságával foglalkozó magas szintű fórum 
2005. március 2-i, párizsi ülésén elfogadott, a támogatás hatékonyságáról szóló 
nyilatkozat határozott meg; 

3. úgy véli, hogy a nemzeti parlamentek alapvető fontosságú szerepet töltenek be az uniós 
fejlesztési együttműködési politika politikai legitimitásának megerősítésében, mivel az 
összehangolt erőfeszítések jobb eredményekhez és a hivatalos fejlesztéstámogatás (HFT) 
eredményes felhasználásához vezetnek; 

4. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés megnyitja annak a lehetőségét, hogy az 
Európai Fejlesztési Alapot (EFA) beépítsék az Európai Unió általános költségvetésébe 
anélkül, hogy a Lisszaboni Szerződés felülvizsgálata szükséges lenne; határozottan úgy 
véli, hogy az EFA demokratikus ellenőrzésében az EFA tényleges költségvetésbe való 
beépítéséig alaposabb megközelítésre van szükség a tagállamok nemzeti parlamentjei 
részéről; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a 2009-as félidős értékelés során 
foglalja bele az EFA-t az Európai Unió költségvetésébe, ami átláthatóságot és 
demokratikus legitimitást eredményez az Unió fejlesztési politikájának és 
költségvetésének e fontos része számára;

5. kifejezi hajlandóságát a nemzeti parlamentekkel való együttműködésre a fejlesztési 
együttműködési eszköz demokratikus ellenőrzésére vonatkozóan.
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