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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że dążenie do demokracji na całym świecie jest nie tylko imperatywem 
moralnym, lecz określono je wyraźnie jako podstawową zasadę działań zewnętrznych 
UE1;

1. wyraża zaniepokojenie faktem, że w szeregu krajów rozwijających się odnotowuje się 
obecnie rozwój wyłącznie pod względem gospodarczym bez zapewnienia obywatelom 
wolności lub demokracji;

2. podkreśla, że wszelka nowa inicjatywa lub organ na rzecz rozwoju demokracji muszą 
wnosić wartość dodaną odróżniającą je od istniejących instrumentów UE, jak również od 
organizacji (takich jak fundacje polityczne w Europie); podkreśla podstawowe znaczenie 
unikania powielania i nakładania się instrumentów UE służących demokratyzacji i starań 
w tym zakresie; podkreśla, że pełna przejrzystość, odpowiedzialność za wyniki i wydajne 
korzystanie z zasobów powinny być wiodącymi zasadami EED; jest zdania, że aby EED 
był skuteczny w wykonywaniu powierzonych mu zadań, zachodzi pilna potrzeba 
uzgodnienia szczegółowych kwestii operacyjnych;

3. podkreśla, że zakres zreformowanej strategii w zakresie wspierania demokracji nie 
powinien ograniczać się wyłącznie do państw, z którymi UE wiążą uprzywilejowane 
relacje za pośrednictwem europejskiej polityki sąsiedztwa; jest zdania, że EED powinien 
przyjąć zróżnicowane podejście, które w należyty sposób uwzględni poziom rozwoju 
demokratycznego w krajach będących beneficjentami;

4. zauważa, że nagła lub szybka transformacja polityczna w kraju rozwijającym się może 
wymagać ze strony UE natychmiastowej reakcji, która pomogłaby w zapewnieniu 
postępów w dążeniu do ustanowienia struktur i wartości demokratycznych; w związku z 
tym zaleca, aby część EED dostosowano tak, aby cechowała ją elastyczność i możliwość 
szybkiego działania w takich sytuacjach; apeluje również o stosowną ocenę skutków 
dotyczącą odpowiednio szybkiego reagowania i długoterminowych starań;

5. podkreśla, że inicjatywy finansowane w ramach EED powinny być spójne z 
zobowiązaniami podjętymi w ramach polityki rozwoju UE (spójność polityki na rzecz 
rozwoju i skuteczność pomocy); podkreśla, jak ważne jest czuwanie nad tym, by 
wspieranie demokracji przez UE za pośrednictwem EED było oparte na podejściu 
oddolnym, które odzwierciedla zasadę odpowiedzialności demokratycznej oraz odnosi się 
do kwestii demokracji, bezpieczeństwa i rozwoju w sposób zintegrowany;

6. podkreśla, że budżet UE przeznaczony na EED powinien być wykonywany w sposób w 
pełni przejrzysty i zgodny z przepisami finansowymi UE, przy pełnym poszanowaniu 
uprawnień kontrolnych Parlamentu Europejskiego do monitorowania procesu realizacji 
programu EED;

                                               
1 Traktat o Unii Europejskiej (2010/C 83/01), rozdział 1, art. 21 ust. 1 i ust. 2 lit. b).
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7. podkreśla znaczenie − dla zapewnienia przejrzystości − utworzenia mechanizmu 
odpowiedzialności polegającego na składaniu instytucjom UE, w tym Parlamentowi 
Europejskiemu, sprawozdań dotyczących podziału środków EED;

8. podkreśla, że uprawnienia Parlamentu Europejskiego do sprawowania nadzoru 
budżetowego w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji muszą być 
przestrzegane; zwraca uwagę, że Parlament Europejski powinien być należycie 
reprezentowany w organach zarządzających oraz zaangażowany w określanie mandatu 
EED, podejmowanie decyzji dotyczących strategii politycznej oraz powoływanie osób na 
stanowiska kierownicze.
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