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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni
tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-iskrutinju demokratiku mill-parlamenti nazzjonali, ibbażat 
fuq il-prinċipju tas-sussidjarjetà, se jtejjeb il-koerenza, it-trasparenza u l-komplimentarità 
bejn l-UE u l-Istati Membri fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp;  

2. Jenfasizza li l-aġenda għall-iżvilupp, li għandha l-għanijiet prinċipali li jinqered il-faqar u 
li jintlaħqu l-Għanijiet tal-Millenju għall-Iżvilupp, se tibbenefika ħafna minn diviżjoni 
ċara tax-xogħol u sforz koordinat f'livell nazzjonali u tal-UE, kif deċiż fid-Dikjarazzjoni 
dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna adottata mill-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-
Għajnuna li seħħ f'Pariġi fit-2 ta' Marzu 2005; 

3. Jemmen li l-parlamenti nazzjonali għandhom irwol kruċjali fit-tisħiħ tal-leġittimità 
politika tal-politika tal-UE dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp minħabba li sforzi 
koordinati jwasslu għal riżultati aħjar u użu effiċjenti tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp; 

4. Jenfasizza li t-Trattat ta' Liżbona jiftaħ it-triq għall-inkorporazzjoni tal-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp (EDF) fil-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, mingħajr il-bżonn ta' 
reviżjoni tat-Trattat ta' Liżbona; jemmen b'mod qawwi li l-iskrutinju demokratiku tal-
EDF, sakemm l-inklużjoni tal-EDF fil-baġit issir realtà, għandu bżonn approċċ aktar 
rigoruż mill-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri; jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
biex jinkludu l-EDF fil-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fir-Reviżjoni ta' nofs it-
terminu tal-2009, minħabba li dan iġib trasparenza u leġittimità demokratika għal parti 
importanti tal-politika dwar l-iżvilupp u l-baġit tal-UE;

5. Jesprimi r-rieda sħiħa tiegħu biex jaħdem flimkien mal-parlamenti nazzjonali dwar l-
iskrutinju demokratiku tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp.
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