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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at indsatsen for demokrati overalt i verden ikke kun er et moralsk 
imperativ, men klart erklæres som et af hovedprincipperne for EU's indsats udadtil1;

1. udtrykker sin bekymring over det faktum, at adskillige udviklingslande i øjeblikket 
udelukkende oplever udvikling i økonomisk henseende uden frihed eller demokrati for 
deres borgere;

2. understreger, at ethvert nyt initiativ eller organ for udvikling af demokratiet skal have en 
udtrykkelig merværdi for de eksisterende EU-instrumenter samt for organisationer (såsom 
de politiske fonde i Europa); understreger, at det er yderst væsentligt at undgå 
dobbeltarbejde eller overlapning mellem EU’s instrumenter og bestræbelser for udvikling 
af demokrati; understreger, at fuldstændig åbenhed, ansvarlighed for resultaterne og 
effektiv ressourceudnyttelse skal være de ledende principper for Den Europæiske 
Demokratifond; mener, at der er et pressende behov for en aftale om driftsdetaljerne, hvis 
Demokratifonden skal kunne udføre sine opgaver effektivt;

3. understreger, at rækkevidden af et reformeret tiltag til understøttelse af demokratiet ikke 
bør være begrænset til lande, med hvilke EU har privilegerede forbindelser gennem den 
europæiske naboskabspolitik; er af den opfattelse, at Demokratifonden bør anvende en 
differentieret tilgang, som tager behørigt hensyn til de demokratiske udviklingsniveauer i 
modtagerlandene;

4. bemærker, at pludselige eller hurtige ændringer i et udviklingsland kan kræve en 
umiddelbar reaktion fra EU for at hjælpe til at sikre fremskridt i retning af demokratiske 
strukturer og værdier; anbefaler derfor, at en del af Den Europæiske Demokratifond 
specifikt udformes med henblik på fleksibilitet og evne til at handle hurtigt i sådanne 
situationer; slår endvidere til lyd for passende konsekvensvurderinger med henblik på 
henholdsvis hurtig reaktion og mere langsigtede bestræbelser;

5. understreger, at de initiativer, der finansieres under Den Europæiske Demokratifond, bør 
være forenelige med de forpligtelser, der er indgået som led i EU's udviklingspolitik 
(sammenhængende politikker for udvikling og bistandseffektivitet); understreger 
betydningen af at sikre, at EU's demokratistøtte gennem Demokratifonden bygger på en 
bottom-up-tilgang, som afspejler princippet om demokratisk ejerskab, og som behandler 
demokrati, sikkerhed og udvikling på en integreret måde;

6. understreger, at EU's bevillinger til Demokratifonden bør udbetales i fuld åbenhed, i 
overensstemmelse med EU's finansbestemmelser og under fuld overholdelse af Europa-
Parlamentet ret til indsigt for at kunne føre kontrol med gennemførelsen af 
Demokratifondens program;

                                               
1 Traktaten om Den Europæiske Union, afsnit 1, artikel 21, stk. 1 og stk. 2, litra b.
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7. understreger vigtigheden af at oprette en ansvarlighedsmekanisme, der skal rapportere 
tilbage til EU-institutionerne, herunder Europa-Parlamentet, om Den Europæiske 
Demokratifonds tildeling af finansiering med henblik på at sikre gennemsigtighed;

8. understreger, at Europa-Parlamentets budgetkontrolbeføjelser skal anerkendes i vedtægten 
for Den Europæiske Demokratifond; kræver, at Europa-Parlamentet repræsenteres på 
behørig vis i de styrende organer og inddrages i fastlæggelsen af Demokratifondens 
mandat, i beslutningerne om den politiske strategi og i udnævnelsen af ledende 
medarbejdere.
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