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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad nacionalinių parlamentų vykdoma demokratinė priežiūra, 
grindžiama subsidiarumo principu, pagerins ES ir valstybių narių veiklos darną, 
skaidrumą ir tarpusavio papildomumą vystomojo bendradarbiavimo srityje;  

2. pabrėžia, kad vystymo darbotvarkė, kurios pagrindinių tikslų – panaikinti skurdą ir siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) –padėtų siekti aiškus darbo pasidalijimas ir 
nacionalinių bei ES veiklos pastangų koordinavimas, kaip nuspręsta 2005 m. kovo 2 d. 
Paryžiuje įvykusiame aukščiausiojo lygio forume pagalbos veiksmingumo klausimais 
priimtoje deklaracijoje dėl pagalbos vystymuisi veiksmingumo; 

3. mano, kad nacionaliniai parlamentai atlieka labai svarbų vaidmenį stiprindami ES 
vystomojo bendradarbiavimo politikos politinį legitimumą, kadangi koordinuojant 
pastangas pasiekta geresnių rezultatų ir lemiamas veiksmingesnis oficialiosios vystymosi 
pagalbos panaudojimas; 

4. pabrėžia, kad Lisabonos sutartis sudaro galimybę įtraukti Europos plėtros fondą (EPF) į 
bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą ir nereikia jos atskirai persvarstyti; yra įsitikinęs, kad 
vykdant demokratinę EPF priežiūrą tol, kol EPF bus tikrai įtrauktas į biudžetą, būtinas 
nuoseklesnis valstybių narių nacionalinių parlamentų požiūris; ragina Tarybą ir Komisiją 
įtraukti EPF į Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 2009 m. vidutinės trukmės laikotarpio 
peržiūrą, kadangi taip užtikrins, kad svarbi ES vystymo politikos dalis ir jos biudžetas 
įgytų demokratinį legitimumą;

5. pareiškia, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais atliekant 
demokratinę Vystomojo bendradarbiavimo priemonės priežiūrą.
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