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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že demokratická kontrola zo strany národných parlamentov vychádzajúca 
zo zásady subsidiarity zlepší súdržnosť, transparentnosť a komplementárnosť medzi EÚ 
a členskými štátmi v oblasti rozvojovej spolupráce;

2. zdôrazňuje, že pre rozvojovú agendu, ktorej hlavnými cieľmi sú odstránenie chudoby 
a dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, bude veľkým prínosom jasná deľba práce 
a koordinované úsilie na národnej úrovni a na úrovni EÚ, ako bolo rozhodnuté 
vo vyhlásení o účinnosti pomoci, ktoré 2. marca 2005 prijalo v Paríži fórum na vysokej 
úrovni pre účinnosť pomoci;

3. je presvedčený, že národné parlamenty hrajú rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní politickej 
legitímnosti politiky EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce, pretože koordinované úsilie 
vedie k lepším výsledkom a efektívnemu využívaniu oficiálnej rozvojovej pomoci;

4. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva umožňuje začlenenie Európskeho rozvojového fondu
(ERF) do všeobecného rozpočtu Európskej únie bez toho, aby bolo nutné Lisabonskú 
zmluvu revidovať; je pevne presvedčený, že kým nedôjde k zahrnutiu ERF do rozpočtu, 
demokratická kontrola ERF potrebuje dôkladnejší prístup národných parlamentov 
členských štátov; vyzýva Radu a Komisiu, aby ERF zahrnuli do všeobecného rozpočtu 
Európskej únie pri hodnotení v polovici obdobia v roku 2009, pretože tento krok 
zabezpečí transparentnosť a demokratickú legitímnosť dôležitej súčasti rozvojovej 
politiky a rozpočtu EÚ;

5. vyjadruje plnú pripravenosť spolupracovať s národnými parlamentmi pri demokratickej 
kontrole nástroja rozvojovej spolupráce.
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