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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā cīņa par demokrātiju visā pasaulē ir ne vien morāls pienākums, bet arī skaidri 
noteikts ES ārējās darbības pamatprincips1,

1. pauž bažas par to, ka vairākas jaunattīstības valstis pašlaik piedzīvo attīstību vienīgi 
ekonomikas jomā, nenodrošinot brīvību un demokrātiju to pilsoņiem;

2. uzsver, ka jebkurai jaunai iniciatīvai vai struktūrai, kas paredzēta demokrātijas attīstībai, ir 
jābūt konkrētai pievienotajai vērtībai attiecībā uz esošajiem ES instrumentiem, kā arī 
organizācijām (piemēram, politiskajiem fondiem Eiropā); uzsver, ka ir īpaši svarīgi 
nepieļaut dublēšanos un pārklāšanos starp ES demokrātijas veidošanas instrumentiem un 
pūliņiem; uzsver, ka Eiropas fonda demokrātijas atbalstam darbības pamatprincipiem 
vajadzētu būt pilnīgai pārredzamībai, atbildībai par rezultātiem un resursu efektīvai 
izmantošanai; uzskata – lai Eiropas fonds demokrātijas atbalstam efektīvi veiktu savus 
pienākumus, ir steidzami jāvienojas par precīzi noteiktiem darbības jautājumiem;

3. uzsver, ka reformētas demokrātijas atbalsta pieejas darbības joma nebūtu jāattiecina tikai 
uz valstīm, ar kurām ES ir privileģētas attiecības Eiropas kaimiņattiecības politikas 
ietvaros; uzskata, ka Eiropas fondam demokrātijas atbalstam būtu jāpieņem diferencēta 
pieeja, kurā pienācīgi ņemtu vērā demokrātiskās attīstības līmeni saņēmējvalstīs;

4. norāda, ka pēkšņas vai ātras politiskās pārmaiņas kādā jaunattīstības valstī var prasīt 
tūlītēju ES reakciju, lai palīdzētu nodrošināt panākumus virzībā uz demokrātiskām 
struktūrām un vērtībām; tādēļ ierosina daļu no Eiropas Demokrātijas fonda īpaši paredzēt 
elastīgumam un spējai ātri reaģēt šādās situācijās; arī prasa veikt atbilstīgu attiecīgi ātras 
reaģēšanas un ilgtermiņa centienu ietekmes novērtējumu;

5. uzsver, ka Eiropas fonda demokrātijas atbalstam finansētajām iniciatīvām būtu jāatbilst 
ES attīstības politikas saistībām (attīstības politikas saskaņotība un palīdzības 
efektivitāte); uzsver, ka ir būtiski nodrošināt, lai ES demokrātijas atbalsts ar Eiropas fonda 
demokrātijas atbalstam starpniecību balstītos uz augšupēju pieeju, kas atspoguļo 
demokrātiskās atbildības principu un integrēti risina ar demokrātiju, drošību un attīstību 
saistītas problēmas;

6. uzsver, ka ES budžeta līdzekļi Eiropas fondam demokrātijas atbalstam būtu jāpiešķir 
pilnīgi pārredzami un saskaņā ar ES finanšu noteikumiem, pilnībā ievērojot EP kontroles 
tiesības uzraudzīt Eiropas fonda demokrātijas atbalstam programmas īstenošanu;

7. uzsver, ka ir būtiski izveidot atbildības mehānismu, lai ziņotu ES iestādēm, tostarp 
Eiropas Parlamentam, par Eiropas Demokrātijas fonda piešķirtajiem līdzekļiem nolūkā 
nodrošināt pārredzamību;

                                               
1 Līgums par Eiropas Savienību (2010/C 83/01), 1. nodaļa, 21. panta 1. punkts un 2. punkta b) apakšpunkts.
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8. uzsver, ka ir jāievēro Eiropas Parlamenta budžeta uzraudzības pilnvaras attiecībā uz 
Eiropas fonda demokrātijas atbalstam kompetenci; prasa, lai Eiropas Parlaments tiktu 
pienācīgi pārstāvēts Eiropas fonda demokrātijas atbalstam pārvaldes struktūrās un 
iesaistīts tā pilnvaru noteikšanā, lēmumu pieņemšanā par politisko stratēģiju un vadošo 
darbinieku iecelšanā;
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