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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et püüdlemine demokraatia poole terves maailmas pole mitte ainult moraalne 
kohustus, vaid on ka selgelt välja toodud kui ELi välistegevuse aluspõhimõte1;

1. väljendab muret asjaolu pärast, et mitmes arenguriigis toimub areng praegu vaid 
majanduslikus mõttes, ilma et sealsetele kodanikele võimaldataks vabadust või 
demokraatiat;

2. rõhutab, et igal uuel demokraatia arendamiseks loodud algatusel või organil peab olema 
selge lisandväärtus nii olemasolevatele ELi vahenditele kui ka organisatsioonidele 
(näiteks poliitilised sihtasutused Euroopas); rõhutab, et väga oluline on vältida 
demokraatia tugevdamiseks ette nähtud ELi vahendite ja selleks tehtavate jõupingutuste 
dubleerimist ja kattumist; rõhutab, et Euroopa demokraatia sihtkapitali juhtpõhimõtted 
peaksid olema täielik läbipaistvus, tulemuste eest vastutamine ja ressursside tõhus 
kasutamine; on seisukohal, et selleks, et Euroopa demokraatia sihtkapital saaks oma 
ülesandeid tulemuslikult täita, on tingimata vajalik üksikasjalikes praktilistes küsimustes 
kokkuleppele jõuda;

3. rõhutab, et demokraatiat toetava ümberkorraldatud lähenemisviisi ulatus ei tohiks piirduda 
vaid riikidega, millega ELil on Euroopa naabruspoliitika kaudu erisuhe; on seisukohal, et 
Euroopa demokraatia sihtkapital peaks omaks võtma diferentseeritud lähenemisviisi, mis 
võtab nõuetekohaselt arvesse demokraatliku arengu taset soodustatud riikides;

4. märgib, et arenguriigi äkiline või kiire poliitiline ümberkujundamine võib vajada ELi 
viivitamatut tegutsemist, et aidata tagada arengut demokraatlike struktuuride ning 
väärtuste suunas; soovitab seetõttu, et osa Euroopa demokraatia sihtkapitalist kujundataks 
nii, et oleks tagatud paindlikkus ja võime kõnealustes situatsioonides kiiresti tegutseda; 
nõuab ka kiirreageerimise ja pikaajaliste pingutuste mõju asjakohast hindamist;

5. rõhutab, et Euroopa demokraatia sihtkapitali raames rahastatavad algatused peaksid olema 
kooskõlas ELi arengupoliitikas sisalduvate kohustustega (arengupoliitika sidusus ja abi 
tõhusus); rõhutab, et oluline on teha kindlaks, et ELi demokraatia toetamine Euroopa 
demokraatia sihtkapitaliga põhineks alt üles lähenemisviisil, mis kajastab demokraatliku 
omavastutuse põhimõtet ja kus käsitletakse demokraatia-, julgeoleku- ja arenguküsimusi 
integreeritult;

6. rõhutab, et ELi eelarve Euroopa demokraatia sihtkapitali jaoks peaks olema täielikult 
läbipaistev ja kooskõlas ELi finantseeskirjadega ning austama täielikult Euroopa 
Parlamendi kontrolliõigust Euroopa demokraatia sihtkapitali programmi rakendamise 
suhtes;

7. rõhutab, et tähtis on luua vastutusmehhanism, mis annaks ELi institutsioonidele – nende 

                                               
1 Euroopa Liidu leping (2010/C 83/01), 1. peatükk, artikli 21 lõige 1 ja lõike 2 punkt b.
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hulgas ka Euroopa Parlamendile – aru Euroopa demokraatia sihtkapitali rahaliste 
vahendite eraldamise kohta, et tagada läbipaistvus;

8. rõhutab, et Euroopa Parlamendi eelarve järelevalveõigust tuleb Euroopa demokraatia 
sihtkapitali volitustes arvesse võtta; nõuab, et Euroopa Parlament peaks olema 
nõuetekohaselt esindatud juhtorganites ja kaasatud Euroopa demokraatia sihtkapitali 
volituste määratlemisse, poliitilise strateegia otsustesse ja juhtpersonali nimetamisse.
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