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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kontrola demokratyczna parlamentów krajowych,
oparta na zasadzie subsydiarności, wzmocni spójność, przejrzystość i komplementarność 
pomiędzy UE a państwami członkowskimi w zakresie współpracy na rzecz rozwoju;

2. podkreśla, iż program rozwoju mający na celu przede wszystkim zlikwidowanie ubóstwa i 
osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (MCR) odniesie znaczne korzyści z jasnego 
podziału pracy i skoordynowanych działań na szczeblu krajowym oraz unijnym, zgodnie z 
deklaracją w sprawie skuteczności pomocy przyjętą przez Forum Wysokiego Szczebla w 
sprawie skuteczności pomocy w dniu 2 marca 2005 r.;

3. uważa, że parlamenty krajowe odgrywają skuteczną rolę w umacnianiu politycznej 
legitymizacji unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju, gdyż skoordynowane 
działania prowadzą do lepszych wyników oraz skutecznego wykorzystania oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA); 

4. podkreśla, że traktat lizboński stwarza możliwości włączenia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (EFR) do budżetu ogólnego Unii Europejskiej bez konieczności wprowadzania 
zmian do traktatu lizbońskiego; jest głęboko przekonany, że zanim dojdzie do włączenia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do budżetu, kontrola demokratyczna EFR 
wymaga szerszego podejścia parlamentów krajowych; wzywa Radę oraz Komisję do 
włączenia EFR do budżetu ogólnego Unii Europejskiej podczas śródokresowego 
przeglądu w 2009 r., co doprowadzi do przejrzystości i demokratycznej legitymizacji 
znacznej części unijnej polityki na rzecz rozwoju oraz budżetu;

5. wyraża pełną gotowość współpracy z parlamentami krajowymi w kwestii kontroli 
demokratycznej w ramach instrumentu współpracy na rzecz rozwoju.
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