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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken om onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het feit dat democratische controle door de nationale parlementen, gebaseerd 
op het subsidiariteitsbeginsel, de samenhang, transparantie en complementariteit tussen de 
EU en de lidstaten voor de ontwikkelingssamenwerking zal verbeteren; 

2. benadrukt dat de ontwikkelingsagenda, met als hoofddoelstellingen het uitbannen van 
armoede en verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD's), 
veel baat zal hebben bij een duidelijke werkverdeling en gecoördineerde inspanning op 
nationaal en EU-niveau, zoals besloten in de Verklaring betreffende de doelmatigheid van 
de hulpverlening, aangenomen op 2 maart 2005 in Parijs door het Forum op hoog niveau 
voor doelmatige hulpverlening ; 

3. denkt dat de nationale parlementen bij het versterken van de politieke legitimiteit van het 
EU-ontwikkelingssamenwerkingsbeleid een cruciale rol spelen omdat gecoördineerde 
inspanningen tot betere resultaten en efficiënt gebruik van officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) leiden; 

4. benadrukt dat het Verdrag van Lissabon de weg voor de opname van het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) in de Algemene Begroting van de Europese Unie opent,
zonder dat het verdrag daarvoor herzien moet worden ; is er sterk van overtuigd dat de 
democratische controle van het EOF, totdat de budgettering een feit is, een grondiger 
aanpak door de nationale parlementen van de lidstaten nodig heeft ; roept de Raad en de 
Commissie op om het EOF bij de tussentijdse controle van 2009 in de Algemene 
Begroting van de Europese Unie op te nemen, omdat dat een aanzienlijk gedeelte van het 
ontwikkelingsbeleid en de begroting van de EU transparantie en democratische 
legitimiteit zal geven ;

5. betuigt zijn volledige bereidheid om met de nationale parlementen samen te werken voor 
het democratisch toezicht op het instrument voor ontwikkelingssamenwerking.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina 
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Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés 
Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen 
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