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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het streven naar democratie wereldwijd niet alleen een morele 
verplichting is, maar ook duidelijk is vastgelegd als een van de grondbeginselen voor 
extern optreden van de EU1; 

1. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit dat verscheidene ontwikkelingslanden zich 
momenteel uitsluitend op economisch gebied ontwikkelen, zonder vrijheid of democratie 
te garanderen voor de mensen die er wonen;

2. onderstreept dat elk nieuw initiatief of orgaan voor de ontwikkeling van democratie een 
duidelijke meerwaarde moet hebben ten opzichte van bestaande EU-instrumenten en 
organisaties (zoals de politieke stichtingen in Europa); onderstreept dat het cruciaal is om 
duplicatie en overlapping tussen EU-instrumenten en inspanningen voor de opbouw van 
democratie te voorkomen; onderstreept dat volledige transparantie, verantwoordingsplicht 
ten aanzien van resultaten en efficiënt gebruik van middelen de leidende principes moeten 
zijn van het Europees Fonds voor Democratie (EED); is van mening dat er dringend 
overeenstemming bereikt moet worden over gedetailleerde operationele kwesties, wil het 
EED efficiënt zijn taken kunnen uitvoeren;

3. benadrukt dat het aandachtsgebied van een herziene aanpak ter ondersteuning van 
democratische ontwikkeling niet alleen beperkt moet worden tot de landen waarmee de 
EU speciale betrekkingen onderhoudt via het Europees nabuurschapsbeleid; is van mening 
dat het EED een gedifferentieerde aanpak moet volgen, die terdege rekening houdt met de 
mate van democratische ontwikkeling van de begunstigde landen;

4. merkt op dat vanwege een plotselinge of snelle politieke transformatie in een 
ontwikkelingsland een acute reactie van de EU vereist kan zijn om bij te dragen aan 
vooruitgang op het gebied van democratische structuren en waarden; doet daarom de 
aanbeveling dat een deel van het EED speciaal moet worden afgestemd op flexibiliteit en 
het vermogen om snel te handelen in dergelijke situaties; dringt tevens aan op een 
adequate effectbeoordeling van snelle reacties en inspanningen voor de langere termijn;

5. onderstreept dat de initiatieven die worden gefinancierd in het kader van het EED moeten 
stroken met de toezeggingen in het ontwikkelingsbeleid van de EU (beleidssamenhang 
met het oog op doeltreffende ontwikkelingshulp); wijst erop hoe belangrijk het is dat 
gewaarborgd wordt dat de democratische steun van de EU via het EED gebaseerd is op 
een bottom-upaanpak, die het principe van democratisch zeggenschap weerspiegelt en die 
democratie-, veiligheids- en ontwikkelingsvraagstukken op geïntegreerde wijze benadert;

6. benadrukt dat de EU-begroting voor het EED moet worden geïmplementeerd op 
volkomen transparante wijze, geheel in overeenstemming met de financiële regelgeving 
van de EU en met volledige eerbiediging van het recht van toetsing van het Europees 

                                               
1 Verdrag betreffende de Europese Unie (2010/C 83/01), hoofdstuk 1, artikel 21, lid 1 en lid 2, onder b.
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Parlement zodat het kan toezien op de implementatie van het EED-programma;

7. onderstreept het belang van het instellen van een verantwoordingsmechanisme om verslag 
uit te brengen aan de EU-instellingen, inclusief het Europees Parlement, over de 
toekenning van fondsen door het EED, teneinde transparantie te waarborgen;

8. benadrukt dat de bevoegdheid van het Europees Parlement inzake controle van de 
begroting moet worden geëerbiedigd in de taakomschrijving van een EED; dringt erop aan 
dat het Europees Parlement naar behoren vertegenwoordigd is in de bestuursorganen, en 
wordt betrokken bij de omschrijving van het mandaat van het EED, bij besluiten over 
beleidsstrategieën en bij de benoeming van het leidinggevend personeel.
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