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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että demokratian edistäminen kaikkialla maailmassa on moraalinen velvoite ja sen 
on myös selkeästi todettu olevan yksi EU:n ulkoisen toiminnan perusperiaatteista1;

1. on huolissaan siitä, että useissa kehitysmaissa kehitystä tapahtuu nykyisin vain taloudessa 
eikä niiden kansalaisilla ole vapautta eikä demokratiaa;

2. korostaa, että kaikista uusista demokratian kehittämiseen tähtäävistä aloitteista tai elimistä 
on saatava selkeää lisäarvoa nykyisiin EU:n välineisiin ja organisaatioihin (kuten 
Euroopan tason poliittisiin säätiöihin) nähden; korostaa, että demokratian kehittämistä 
koskevissa välineissä ja toimissa on ratkaisevan tärkeää välttää päällekkäisyyttä; 
painottaa, että avoimuuden, tulosvastuun ja resurssien tehokkaan käytön olisi oltava 
ohjaavia periaatteita eurooppalaisessa demokratiarahastossa; katsoo, että rahaston 
tehtävien tehokkaan hoitamisen varmistamiseksi olisi pikaisesti sovittava 
yksityiskohtaisista operationaalisista kysymyksistä;

3. painottaa, että uudistetun demokratiatuen mallia ei saisi rajoittaa koskemaan vain maita, 
joiden kanssa EU:lla on erityissuhde Euroopan naapuruuspolitiikan kautta; katsoo, että 
eurooppalaisen demokratiarahaston olisi omaksuttava eriytetty lähestymistapa, jossa 
otetaan asianmukaisesti huomioon edunsaajamaiden demokratiakehityksen taso;

4. huomauttaa, että äkillinen tai nopea poliittinen muutos kehitysmaassa voi edellyttää 
EU:lta välittömiä toimia, jotta voidaan varmistaa eteneminen kohti demokraattisia 
rakenteita ja arvoja; suosittaa sen vuoksi, että osa demokratiarahastosta räätälöitäisiin 
erikseen niin, että sitä voidaan joustavasti ja nopeasti käyttää tällaisissa tilanteissa; pyytää 
myös nopean toiminnan ja pitkän aikavälin toiminnan asianmukaista 
vaikutustenarviointia;

5. korostaa, että rahastosta rahoitettujen aloitteiden olisi oltava sopusoinnussa EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan sitoumusten kanssa (kehityspoliittinen johdonmukaisuus ja 
avun tuloksellisuus); korostaa, että on tärkeää varmistaa, että EU:n demokratialle antama 
tuki tämän rahaston kautta perustuu alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, 
jossa kuvastuu demokratian "omaksi tuntemisen" periaate ja jossa käsitellään 
kokonaisvaltaisella tavalla demokratiaan, turvallisuuteen ja kehitykseen liittyviä 
huolenaiheita;

6. korostaa, että EU:n eurooppalaiselle demokratiarahastolle myöntämän rahoituksen olisi 
oltava täysin avointa ja siinä olisi noudatettava kaikilta osin EU:n varainhoidon sääntöjä 
sekä kunnioitettava Euroopan parlamentin oikeutta valvoa rahastoa koskevan ohjelman 
täytäntöönpanoa;

                                               
1 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (2010/C 83/01) 1 luvun 21 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta.



PE476.002v02-00 4/5 AD\890007FI.doc

FI

7. painottaa, että avoimuuden lisäämiseksi on tärkeää ottaa käyttöön 
vastuuvelvollisuusmekanismi, jotta EU:n toimielimille ja myös Euroopan parlamentille 
voidaan tiedottaa rahastosta myönnetystä rahoituksesta;

8. korostaa, että Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaltaa on kunnioitettava 
annettaessa valtuutus eurooppalaiselle demokratiarahastolle; vaatii, että parlamentin on 
oltava asianmukaisesti edustettuna rahaston hallintoelimissä ja mukana sen tehtävän 
määrittelemisessä, poliittista strategiaa koskevissa päätöksissä ja johtavan henkilöstön 
nimittämisessä.
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