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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att demokratisk granskning av nationella parlament, på 
grundval av subsidiaritetsprincipen, kommer att leda till ökad samordning, öppenhet och 
sammanhållning mellan EU och medlemsstaterna inom utvecklingssamarbetet.

2. Europaparlamentet understryker att utvecklingsagendan, vars huvudsakliga mål är att 
utrota fattigdomen och uppnå millennieutvecklingsmålen, kommer att gynnas av en tydlig 
arbetsfördelning och samordnade insatser på nationell nivå och EU-nivå, vilket fastställts i 
förklaringen om biståndets effektivitet som antogs av högnivåforumet om biståndets 
effektivitet som hölls i Paris den 2 mars 2005.

3. Europaparlamentet anser att de nationella parlamenten spelar en avgörande roll när det 
gäller att stärka den politiska legitimiteten för EU:s utvecklingspolitik eftersom 
samordnade insatser leder till bättre resultat och en effektivare användning av det 
offentliga utvecklingsbiståndet.

4. Europaparlamentet framhäver att Lissabonfördraget gör det möjligt att införliva 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) i EU:s allmänna budget, utan att Lissabonfördraget 
behöver ses över. Parlamentet är av den bestämda åsikten att medlemsstaternas nationella 
parlament måste genomföra en mer ingående demokratisk granskning av 
Europeiska utvecklingsfonden fram till dess att fonden införlivas i EU:s allmänna budget. 
Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att införliva 
Europeiska utvecklingsfonden i EU:s allmänna budget vid halvtidsöversynen 2009, då 
detta kommer att skapa insyn i och demokratisk legitimitet för en stor del av 
EU:s utvecklingspolitik och budget.

5. Europaparlamentet meddelar att man är fullt beredd att samarbeta med de nationella 
parlamenten i fråga om den demokratiska granskningen av instrumentet för 
utvecklingssamarbete.
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