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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că controlul democratic efectuat de către parlamentele naționale, bazat pe 
principiul subsidiarității, va îmbunătăți coerența, transparența și complementaritatea dintre 
UE și statele membre în domeniul cooperării pentru dezvoltare;  

2. subliniază faptul că agenda pentru dezvoltare, în cadrul căreia eradicarea sărăciei și 
îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) reprezintă obiectivele 
principale, va beneficia în mare măsură de o diviziune clară a muncii și de eforturi 
coordonate la nivel național și comunitar, așa cum s-a stabilit în Declarația privind 
eficiența ajutorului, adoptată de Forumul la nivel înalt privind eficiența ajutorului, care a 
avut loc la Paris, la 2 martie 2005; 

3. consideră că parlamentele naționale joacă un rol crucial în întărirea legitimității politice a 
politicii UE de cooperare pentru dezvoltare, deoarece eforturile coordonate conduc la 
rezultate mai bune și la o utilizare mai eficientă a Asistenței oficiale pentru dezvoltare 
(AOD); 

4. subliniază faptul că Tratatul de la Lisabona deschide calea includerii Fondului european 
pentru dezvoltare (FED) în bugetul general al Uniunii Europene, fără a fi necesară o 
revizuire a Tratatului de la Lisabona; este ferm convins de faptul că, până când FED va 
face parte din bugetul UE, parlamentele naționale ale statelor membre trebuie să adopte o 
abordare mai riguroasă în ceea ce privește controlul democratic al FED; invită Consiliul și 
Comisia să includă FED în bugetul general al Uniunii Europene la revizuirea la jumătatea 
perioadei prevăzută pentru 2009, deoarece acest fapt va conferi transparență și legitimitate 
democratică unei componente importante a politicii de dezvoltare a Uniunii și a bugetului 
acesteia;

5. își exprimă disponibilitatea totală de a coopera cu parlamentele naționale cu privire la
controlul democratic al Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare.
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Membri titulari prezenți la votul final Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina 
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