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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu parlamentu īstenotā demokrātiskā pārbaude, kuras pamatā 
ir subsidiaritātes princips, uzlabos saskaņotību, pārredzamību un papildināmību starp ES 
un dalībvalstīm attīstības sadarbības jomā;  

2. uzsver, ka attīstības programma, kuras galvenie mērķi ir nabadzības izskaušana un 
Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) sasniegšana, gūs ievērojamu labumu no skaidras 
pienākumu sadales un koordinētiem pasākumiem dalībvalstu un ES līmenī, kā tas nolemts 
Deklarācijā par palīdzības efektivitāti, kuru 2005. gada 2. martā Parīzē pieņēma augsta 
līmeņa forums palīdzības efektivitātes jautājumos; 

3. uzskata, ka dalībvalstu parlamentiem ir izšķiroša nozīme, stiprinot ES politiku attīstības 
sadarbības jomā, jo koordinēti pasākumi var nodrošināt labākus rezultātus un efektīvāku 
oficiālās attīstības palīdzības (OAP) izmantošanu; 

4. uzsver, ka Lisabonas līgums dod iespēju iekļaut Eiropas Attīstības fondu (EAF) Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā, nepārskatot šo līgumu; ir pārliecināts — lai veiktu EAF 
demokrātisko pārbaudi, kamēr EAF vēl nav iekļauts vispārējā budžetā, ir vajadzīga 
rūpīgāka dalībvalstu parlamentu pieeja; aicina Padomi un Komisiju, veicot 2009. gada 
termiņa vidusposma pārskatu, iekļaut EAF Eiropas Savienības vispārējā budžetā, jo tas 
svarīgai ES attīstības politikas daļai un budžetam nodrošinās pārredzamību un 
demokrātisko leģitimitāti;

5. paziņo, ka ir pilnībā gatavs strādāt kopā ar dalībvalstu parlamentiem, lai veiktu attīstības 
sadarbības instrumenta demokrātisko pārbaudi.
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