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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че освен морален императив стремежът за постигане на 
демокрация в целия свят е и ясно посочен като основен принцип на външната 
дейност на ЕС1;

1. изразява загриженост поради факта, че в няколко развиващи се страни в момента се 
наблюдава развитие само от икономическа гледна точка — без свобода или 
демокрация за техните граждани;

2. подчертава, че всяка нова инициатива или орган за развитието на демокрацията 
трябва да предлага ясно разграничима добавена стойност за съществуващите 
инструменти на ЕС, както и за организации (като например политическите 
фондации в Европа); подчертава, че е важно да се избегне дублирането и 
припокриването между инструментите на ЕС за изграждане на демокрация и 
усилията в тази насока; подчертава, че пълната прозрачност, отчетността по
отношение на резултатите и ефикасното използване на ресурсите следва да бъдат 
ръководните принципи на Европейския фонд за демокрация; поддържа 
становището, че за да бъде Европейският фонд за демокрация ефективен при 
изпълнението на своите задачи, е необходимо спешно да се сключи споразумение 
относно подробните въпроси, засягащи неговата дейност;

3. подчертава, че обхватът на един реформиран подход, целящ да се подкрепи 
демокрацията, не следва да се ограничава само до страни, с които ЕС поддържа 
привилегировани отношения чрез Европейската политика на съседство; счита, че 
Европейският фонд за демокрация следва да приеме диференциран подход, който да 
отчита надлежно нивото на демократично развитие на държавите бенефициери;

4. отбелязва, че внезапна или бърза политическа трансформация в развиваща се страна 
може да наложи незабавна реакция от ЕС, за да се спомогне за гарантирането на 
напредък по отношение на демократичните структури и ценности; следователно 
препоръчва част от Европейския фонд за демокрация да се предназначи конкретно 
за гъвкавост и способност за предприемане на бързи действия в такива ситуации;
също така призовава за извършването на подходяща оценка на въздействието —
съответно на действията за бързо реагиране и действията в по-дългосрочен план;

5. подчертава, че инициативите, финансирани от Европейския фонд за демокрация, 
следва да бъдат съгласувани със задълженията, поети в рамките на политиката за 
развитие на ЕС (съгласуваност на политиките за развитие и ефективност на 
помощта); подчертава, че е важно да се гарантира, че предоставяната чрез ЕФД 
подкрепа за демокрацията от ЕС се основава на подходи „отдолу нагоре“, които 
отразяват принципа на демократичната ангажираност и обръщат внимание по 
комплексен начин на проблемите, свързани с демокрацията, сигурността и 

                                               
1 Договор за Европейския съюз (2010/C 83/01), глава 1, член 21, параграф 1 и параграф 2, буква б).
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развитието;

6. подчертава, че бюджетът на ЕС за ЕФД следва да се изготвя напълно прозрачно, 
при пълно спазване на финансовите правила на ЕС и пълно зачитане на правото на 
ЕП на контрол с цел наблюдение на изпълнението на програмата на ЕФД;

7. подчертава важното значение на създаването на механизъм за отчетност, за да се 
докладва на институциите на ЕС, включително на Европейския парламент, относно 
отпускането на средства от ЕФД, с цел да се гарантира прозрачност;

8. подчертава, че правомощието на Европейския парламент за бюджетен контрол 
трябва да се зачете в мандата за Европейски фонд за демокрация; настоява 
Европейският парламент да бъде надлежно представен в ръководните органи и да 
взема участие в определянето на мандата на ЕФД, във вземането на решения за 
политическата стратегия и в назначаването на ръководните кадри;
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