
AD\890007LT.doc PE476.002v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vystymosi komitetas

2011/2245(INI)

1.2.2012

NUOMONĖ
Vystymosi komiteto

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl galimo 
Europos demokratijos fondo steigimo tvarkos
(2011/2245(INI))

Nuomonės referentas: Alf Svensson



PE476.002v02-00 2/5 AD\890007LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\890007LT.doc 3/5 PE476.002v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi visame pasaulyje demokratijos siekis yra ne tik moralinė būtinybė, bet ir aiškiai 
nurodytas ES išorės veiksmų pagrindinis principas1;

1. išreiškia susirūpinimą, kad kai kurios besivystančios šalys vysto tik ekonomiką, bet ne 
kuria laisvę savo piliečiams ar demokratiją;

2. pabrėžia, kad nauja demokratijos vystymo raidos iniciatyva ar institucija privalo suteikti 
aiškią naudą jau taikomoms ES priemonėms ir veikiančioms organizacijoms (pavyzdžiui, 
Europos politiniams fondams); pabrėžia, kaip svarbu išvengti ES demokratijos kūrimo 
priemonių ir pastangų dubliavimosi ir sutapimo; pabrėžia, kad visiškas skaidrumas, 
atskaitomybė už rezultatus ir veiksmingas išteklių naudojimas turėtų tapti Europos 
demokratijos fondo pagrindiniais principais; mano, jog norint, kad Europos demokratijos 
fondas veiksmingai vykdytų savo užduotis, būtina nedelsiant susitarti dėl išsamių su 
veikla susijusių klausimų;

3. pabrėžia, kad reformuoto demokratijos rėmimo metodo taikymo sritis neturėtų apsiriboti 
tik tomis šalimis, su kuriomis pagal Europos kaimynystės politiką ES jau palaiko 
privilegijuotus ryšius; mano, kad Europos demokratijos fondas turėtų laikytis 
diferencijuoto požiūrio, pagal kurį būtų tinkamai atsižvelgiama į demokratijos plėtotės 
lygmenį paramą gaunančiose šalyse;

4. pažymi, kad besivystančiose šalyse dėl netikėtos ar staigios politinės transformacijos gali 
prireikti greitos ES reakcijos, siekiant užtikrinti pažangą demokratijos struktūrų ir vertybių 
vystymo srityse; todėl rekomenduoja, kad dalis Europos demokratijos fondo būtų 
konkrečiai skirta tam, kad būtų galima lanksčiai ir greitai veikti minėtomis aplinkybėmis; 
taip pat ragina atlikti atitinkamą greito reagavimo ir ilgalaikių pastangų poveikio 
vertinimą;

5. pabrėžia, kad iniciatyvos, kurios finansuojamos Europos demokratijos fondo lėšomis, 
turėtų atitikti ES vystymosi politikos įsipareigojimus (politikos suderinamumas vystymosi 
ir pagalbos veiksmingumo srityse); pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad ES demokratinė 
parama iš Europos demokratijos fondo būtų grindžiama metodu „iš apačios į viršų“, 
laikantis atsakomybės už demokratiją principo ir siekiant integruotai spręsti demokratijos, 
saugumo ir vystymosi problemas;

6. pabrėžia, kad Europos demokratijos fondui skirtas ES biudžetas turėtų būti sudarytas 
visiškai skaidriai ir visapusiškai laikantis ES finansinių taisyklių bei gerbiant EP 
priežiūros teisę stebėti Europos demokratijos fondo programos įgyvendinimą;

7. pabrėžia, kaip svarbu, siekiant užtikrinti skaidrumą, sukurti atskaitomybės sistemą, pagal 
kurią ES institucijoms, įskaitant Europos Parlamentą, būtų atsiskaitoma už Europos 

                                               
1 Europos Sąjungos sutarties (2010/C 83/01) 1 skyriaus 21 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies b punktas.
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demokratijos fondo lėšų paskyrimą;

8. pabrėžia, kad turi būti paisoma Europos Parlamento turimų įgaliojimų vykdyti biudžeto 
priežiūrą, susijusią su Europos demokratijos fondu; primygtinai reikalauja, kad Europos 
Parlamentui būtų tinkamai atstovaujama valdymo organuose ir kad jis dalyvautų nustatant 
Europos demokratijos fondo įgaliojimus, priimant sprendimus  dėl politinės strategijos ir 
skiriant vadovaujantį personalą.
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