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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-ħidma favur id-demokrazija fid-dinja kollha mhix biss imperattiv morali iżda hija 
ddikjarata b'mod ċar bħala prinċipju fundamentali għall-azzjoni esterna tal-UE1;

1. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li diversi pajjiżi li qed jiżviluppaw bħalissa qed 
jesperjenzaw l-iżvilupp f'termini ekonomiċi biss, mingħajr libertà jew demokrazija għaċ-
ċittadini tagħhom;

2. Jenfasizza li kull inizjattiva jew entità għall-iżvilupp tad-demokrazija ġdida għandu 
jkollha valur miżjud distint mill-istrumenti eżistenti tal-UE u mill-organizzazzjonijiet 
(bħalma huma l-fondazzjonijiet politiċi fl-Ewropa); jenfasizza li huwa essenzjali li jkunu 
evitati d-duplikazzjoni u t-tirkib bejn l-istrumenti tal-UE għall-bini tad-demokrazija ; 
jenfasizza li t-trasparenza totali, ir-responsabilità għar-riżultati u l-użu effikaċi tar-riżorsi 
għandhom ikunu l-prinċipji li jmexxu l-EED; hu tal-fehma li, sabiex l-EED tagħmel 
xogħolha b'mod effettiv, hemm ħtieġa urġenti ta' qbil dwar kwistjonijiet operazzjonali 
ddettaljati;

3. Jenfasizza li l-kamp ta' applikazzjoni ta' approċċ irriformat għall-appoġġ ta' demokrazija 
m'għandux ikun limitat biss għal pajjiżi li magħhom l-UE għandha relazzjoni privileġġata 
permezz tal-Politika Ewropea tal-Viċinat; hu tal-fehma li l-EED għandha tadotta approċċ 
differenzjat li jqis kif dovut il-livell ta’ żvilupp demokratiku tal-pajjiżi benefiċjarji;

4. Jinnota li trasformazzjoni politika għal għarrieda jew rapida f'pajjiz li qed jiżviluppa tista' 
teħtieġ reazzjoni immedjata mill-UE, sabiex tikkontribwixxi biex ikun żgurat progress lejn 
strutturi u valuri demokratiċi; jirrakkomanda għalhekk li parti mill-EED titfassal 
speċifikament għall-flessibbiltà u l-abbiltà li taġixxi malajr f'sitwazzjonijiet simili; jitlob 
ukoll li ssirr evalwazzjoni tal-impatt xierqa kemm dwar ir-reazzjoni rapida u kemm tal-
isforzi fuq perjodu ta' żmien twil rispettivament;

5. Jenfasizza li l-inizjattivi ffinanzjati permezz tal-EED għandhom ikunu koerenti mal-
impenji tal-politika ta' żvilupp tal-UE (koerenza fil-politika għall-iżvilupp u l-effikaċja tal-
għajnuna); jenfasizza l-importanza li jkun żgurat li l-appoġġ għad-demokrazija tal-UE 
permezz tal-EED jkun ibbażat fuq approċċi minn isfel 'il fuq li jirriflettu l-prinċipju tas-
sjieda demokratika u li jindirizzaw it-tħassib dwar id-demokrazija, is-sigurtà u l-iżvilupp 
b’mod integrat;

6. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għall-EED għandu jkun allokat b'mod totalment trasparenti, 
b'konformità sħiħa mar-regoli finanzjarji tal-UE u b'rispett sħiħ għad-dritt ta' skrutinju tal-
PE sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm tal-EED;

7. Jenfasizza l-importanza li jitwaqqaf mekkaniżmu ta' responsabilità li jirrapporta lura lill-
istituzzjonijiet tal-UE, inkluż il-Parlament Ewropew, dwar l-allokazzjoni tal-fondi tal-

                                               
1 Trattat tal-Unjoni Ewropea (2010/C 83/01), Kapitolu 1, Artikolu 21 (1) u (2)(b).
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EED, sabiex tkun żgurata t-trasparenza;

8. Jenfasizza li s-setgħa ta’ kontroll baġitarju tal-Parlament Ewropew trid tkun irrispettata 
fit-termini ta' referenza tad-Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija; jinsisti li l-Parlament 
Ewropew għandu jkun irrappreżentat kif xieraq fil-korpi ta' tmexxija u involut fid-
definizzjoni tal-mandat tal-EED, f’deċiżjonijiet marbuta mal-istrateġija politika u mal-
ħatra ta’ persunal eżekuttiv;
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