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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

A. Considerando que a luta pela democracia em todo o mundo é não só um imperativo moral, 
mas está também claramente enunciada como um dos princípios fundamentais da ação 
externa da UE1;

1. Exprime a sua preocupação sobre o facto de vários países em desenvolvimento estarem 
atualmente a viver um período de desenvolvimento apenas em termos económicos, sem 
liberdade ou democracia para os respetivos cidadãos;

2. Salienta que qualquer nova iniciativa ou órgão visando o desenvolvimento da democracia 
tem que ter um valor acrescentado distinto relativamente a outros instrumentos da UE 
existentes, bem como em relação às organizações (como sejam as fundações políticas da 
Europa); realça que é fulcral evitar a duplicação e a sobreposição dos instrumentos e 
esforços da UE para a consolidação da democracia; destaca que a transparência plena, a 
responsabilidade pelos resultados e a utilização eficiente dos recursos devem ser os 
princípios orientadores da DED; considera que, para a DED ser eficiente nos seus 
objetivos, existe a necessidade urgente de se chegar a acordo sobre as questões 
operacionais em pormenor;

3. Destaca que o âmbito de uma abordagem reformada de apoio à democracia não deve 
limitar-se apenas aos países com os quais a UE tem uma relação privilegiada através da 
Política Europeia de Vizinhança; considera que a DED deve adotar abordagens 
diferenciadas que tenham em devida conta o nível de desenvolvimento democrático dos 
países beneficiários;

4. Observa que uma transformação política súbita ou rápida num país em desenvolvimento 
pode exigir uma reação imediata da UE para ajudar a garantir uma evolução no sentido 
das estruturas e dos valores democráticos; por conseguinte, recomenda que parte da 
Dotação Europeia para a Democracia seja especificamente adaptada visando a 
flexibilidade e a capacidade de ação rápida nas referidas circunstâncias; solicita também 
uma adequada avaliação de impacto dos esforços de resposta rápida e de longo prazo 
respetivamente;

5. Salienta que as iniciativas financiadas ao abrigo da Dotação Europeia para a Democracia 
devem ser coerentes com os compromissos da política de desenvolvimento da UE 
(coerência política para o desenvolvimento e eficácia da ajuda); destaca a importância de 
assegurar que o apoio da UE à democracia através da DED se baseie em abordagens 
ascendentes que reflitam o princípio da apropriação democrática e que visem as 
preocupações em matéria de democracia, segurança e desenvolvimento de uma forma 
integrada;

                                               
1 Tratado da União Europeia (2010/C 83/01), Capítulo 1, nºs 1 e 2, alínea b), do artigo 21.º
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6. Sublinha que os fundos da UE para a DED devem ser atribuídos com total transparência, 
no pleno cumprimento da regulamentação financeira da UE e respeitando inteiramente o 
direito de controlo do PE para verificar a aplicação do programa DED;

7. Realça a importância de criar um mecanismo de responsabilização que informe as 
instituições da UE, incluindo o Parlamento Europeu, sobre a atribuição de fundos da 
Dotação Europeia para a Democracia, a fim de assegurar a transparência;

8. Realça que o poder de controlo orçamental deve ser respeitado no mandato da Dotação 
Europeia para a Democracia; insiste que o Parlamento Europeu deve estar devidamente 
representado nos órgãos de administração e envolvido na definição do mandato da DED, 
nas decisões sobre estratégia política e na nomeação do pessoal executivo.
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