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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την εδραίωση της δημοκρατίας σε όλο τον 
κόσμο δεν συνιστούν μόνον ηθική επιταγή αλλά αναφέρονται σαφώς ως καίρια αρχή για 
την εξωτερική δράση της ΕΕ1·

1. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βιώνουν 
προς το παρόν την ανάπτυξη μόνον από οικονομική άποψη, χωρίς να εξασφαλίζεται η 
ελευθερία ή η δημοκρατία για τους πολίτες τους·

2. τονίζει ότι κάθε νέα πρωτοβουλία ή νέος φορέας για την ανάπτυξη της δημοκρατίας 
πρέπει να συνεπάγεται ξεχωριστή προστιθέμενη αξία τόσο σε υφιστάμενα μέσα όσο και 
οργανώσεις της ΕΕ (όπως πολιτικά ιδρύματα στην Ευρώπη), καθώς και ότι η αποφυγή 
διπλών εργασιών και επικαλύψεων μεταξύ οργάνων και προσπαθειών της ΕΕ για την 
οικοδόμηση της δημοκρατίας είναι καθοριστικής σπουδαιότητας· υπογραμμίζει ότι η 
πλήρης διαφάνεια, η λογοδοσία για τα αποτελέσματα και η αποδοτική χρήση των πόρων 
πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές του ΕΤΔ· είναι της άποψης ότι, για να 
καταστεί αποτελεσματικό το ΕΤΔ στα καθήκοντά του, πρέπει να υπάρξει σύντομα 
συμφωνία σχετικά με λειτουργικά ζητήματα και τις λεπτομέρειές τους·

3. επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής μιας αναθεωρημένης προσέγγισης για τη στήριξη της 
δημοκρατίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνον σε χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί 
προνομιακή σχέση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι το ΕΤΔ 
πρέπει να υιοθετήσει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
επίπεδο δημοκρατικής ανάπτυξης των δικαιούχων χωρών·

4. σημειώνει ότι η αιφνίδια ή ταχεία πολιτική αλλαγή σε μια αναπτυσσόμενη χώρα μπορεί 
να απαιτεί την άμεση αντίδραση εκ μέρους της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην 
επίτευξη προόδου προς τη δημιουργία δημοκρατικών δομών και αξιών· συνιστά συνεπώς 
μέρος των πόρων του ΕΤΔ να εξασφαλίζουν ειδικότερα ευελιξία και ικανότητα ταχείας 
αντίδρασης σε τέτοιες περιστάσεις· ζητεί επίσης να προβλέπεται κατάλληλη αξιολόγηση 
του αντίκτυπου της ταχείας αντίδρασης και των μακροπρόθεσμων προσπαθειών 
αντιστοίχως·

5. τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΔ πρέπει να 
συμφωνούν με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ (συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και αποτελεσματικότητα της 
βοήθειας)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η δημοκρατική στήριξη της 
ΕΕ, μέσω του ΕΤΔ, θα βασίζεται σε προσεγγίσεις «από τη βάση προς την κορυφή» που 
θα αντικατοπτρίζουν την αρχή της δημοκρατικής ιδίας ευθύνης, και θα αντιμετωπίζουν 
θέματα που αφορούν την δημοκρατία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη με συνεκτικό 
τρόπο·

                                               
1 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/C 83/01), Κεφάλαιο 1, Άρθρο 21 (1) και (2)(β).
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6. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το ΕΤΔ πρέπει να διατίθεται με απόλυτη 
διαφάνεια συνάδοντας πλήρως με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και με πλήρη 
σεβασμό του δικαιώματος ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος του ΕΤΔ·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί μηχανισμός λογοδοσίας που θα ενημερώνει τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά 
με την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΤΔ, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια·

8. τονίζει ότι πρέπει να προβλέπεται το δικαίωμα δημοσιονομικής εποπτείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
για τη Δημοκρατία· επιμένει στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
αντιπροσωπεύεται δεόντως στα διοικητικά όργανα και να συμμετέχει στον καθορισμό της 
εντολής του ΕΤΔ, σε αποφάσεις πολιτικής στρατηγικής και στον διορισμό του ανώτερου 
προσωπικού.
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