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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že úsilí o demokracii na celém světě je nejen morálním imperativem, 
ale je jasně formulováno jako základní zásada vnější činnosti EU1;

1. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že několik rozvojových zemí prochází v současné 
době vývojem pouze z ekonomického hlediska, aniž by poskytly svým občanům svobodu
a demokracii;

2. zdůrazňuje, že každá nová iniciativa nebo orgán pro rozvoj demokracie musí mít výraznou 
přidanou hodnotu ve vztahu ke stávajícím nástrojům a organizacím EU (např. politickým 
nadacím v Evropě); zdůrazňuje, že zabránit duplicitě a překrývání nástrojů EU k budování 
demokracie je klíčovou otázkou; zdůrazňuje, že naprostá transparentnost, povinnost 
zodpovídat se z výsledků a účelné vynakládání zdrojů by měly být vůdčími principy END; 
je toho názoru, že má-li být END při plnění svých úkolů efektivní, je naléhavě třeba se 
dohodnout na podrobnostech jejího fungování;

3. zdůrazňuje, že rozsah reformovaného přístupu k podpoře demokracie by neměl být 
omezen pouze na země, s nimiž má EU úzké vztahy na základě evropské politiky 
sousedství; zastává názor, že END by měla zaujmout diferencovaný přístup, který bude 
náležitě zohledňovat úroveň demokratického rozvoje jednotlivých přijímajících zemí;

4. konstatuje, že náhlá nebo rychlá politická transformace v rozvojové zemi může vyžadovat 
okamžitou reakci EU, aby byl zajištěn vývoj směřující k demokratickým strukturám
a hodnotám; doporučuje proto, aby byla část END speciálně zaměřena na flexibilitu
a schopnost rychle v takových situacích reagovat; vyzývá rovněž k náležitému posouzení 
dopadů rychlé reakce i dlouhodobého úsilí;

5. zdůrazňuje, že iniciativy financované v rámci END musí být v souladu se závazky
v oblasti rozvojové politiky EU (provázanost politiky v zájmu rozvoje a účinnosti 
pomoci); zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby podpora demokracie ze strany EU 
prostřednictvím END vycházela z přístupu „zdola nahoru“, který odráží princip ztotožnění 
se s demokracií, a aby se integrovaným způsobem věnovala problematickým otázkám 
demokracie, bezpečnosti a rozvoje;

6. zdůrazňuje, že rozpočtové prostředky EU na END by měly být poskytovány zcela 
transparentně, v naprostém souladu s finančními pravidly EU a při plném respektování 
práva EP sledovat a kontrolovat plnění programu END;

7. zdůrazňuje význam vytvoření mechanismu odpovědnosti, tj. zpětném podávání zpráv 
orgánům EU, včetně Evropského parlamentu, o přidělení finančních prostředků END, aby 
byla zajištěna transparentnost;

                                               
1 Smlouva o Evropské unii (2010/C 83/01), kapitola 1, čl. 21 odst. 1 a 2 písm. b).
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8. zdůrazňuje, že pravomoc Evropského parlamentu vykonávat dohled nad rozpočtem musí 
být náležitě zohledněna v podmínkách fungování Evropské nadace pro demokracii; trvá 
na tom, aby byl Evropský parlament náležitě zastoupen v řídících orgánech a podílel se na 
formulování poslání END, na rozhodování o politické strategii a na jmenování vedoucích 
pracovníků;
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