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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât promovarea democrației în întreaga lume nu este doar un imperativ moral, ci este 
menționată în mod clar drept un principiu de bază al acțiunii externe a UE1.

1. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că mai multe țări în curs de dezvoltare 
înregistrează în prezent progrese doar din punct de vedere economic, fără ca cetățenii 
acestora să beneficieze de libertate sau democrație;

2. subliniază că orice nouă inițiativă sau organism pentru dezvoltarea democrației trebuie să 
aducă o valoare adăugată distinctă instrumentelor existente ale UE, dar și organizațiilor 
(precum fundațiile politice din Europa); subliniază că este esențială evitarea duplicării și 
suprapunerii dintre instrumentele și eforturile UE de consolidare a democrației; subliniază 
faptul că transparența deplină, răspunderea în ceea ce privește rezultatele și utilizarea 
eficientă a resurselor ar trebui să constituie principiile directoare ale FED; este de părere 
că, pentru ca FED să își îndeplinească sarcinile în mod efectiv, este necesar să se ajungă la 
un acord cu privire la aspectele operaționale detaliate în cel mai scurt timp posibil;

3. subliniază că amploarea unei abordări reformate pentru sprijinul democrației nu ar trebui 
să se limiteze la statele cu care UE are o relație privilegiată prin Politica europeană de 
vecinătate; consideră că FED ar trebui să adopte o abordare diferențiată care să țină seama 
în mod corespunzător de nivelul de dezvoltare democratică al țărilor beneficiare;

4. observă că schimbarea politică bruscă sau rapidă într-o țară în curs de dezvoltare ar putea 
necesita o reacție imediată din partea UE pentru a ajuta la asigurarea progresului către 
structuri și valori democratice; recomandă, în consecință, ca o parte a FED să fie special 
concepută pentru flexibilitatea și capacitatea de a acționa rapid în astfel de situații;
solicită, de asemenea, evaluarea corespunzătoare a impactului eforturilor aferente reacției 
rapide și celor pe termen mai lung;

5. subliniază că inițiativele finanțate în cadrul FED trebuie să fie compatibile cu 
angajamentele din politica de dezvoltare a UE (coerența politicilor pentru dezvoltare și 
eficacitatea ajutorului); subliniază importanța asigurării faptului că activitatea UE de 
sprijinire a democrației prin intermediul FED se bazează pe abordările ascendente care 
reflectă principiul democratic de însușire a responsabilității și care vizează aspectele 
legate de democrație, securitate și dezvoltare într-un mod integrat;

6. subliniază că bugetul UE alocat FED va trebui asigurat conform principiului de 
transparență totală și în deplină conformitate cu normele financiare ale UE, respectând în 
totalitate dreptul de control al Parlamentului European cu scopul de a monitoriza punerea 
în aplicare a programului FED;

7. subliniază importanța creării unui mecanism de responsabilizare care să raporteze 

                                               
1 Tratatul privind Uniunea Europeană (2010/C 83/01), capitolul 1, articolul 21 alineatele (1) și (2) litera (b).
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instituțiilor UE, inclusiv Parlamentului European, cu privire la alocarea de fonduri din 
partea FED, astfel încât să se asigure transparența;

8. subliniază că atribuțiile de control bugetar ale Parlamentului European trebuie să fie 
respectate conform mandatului Fondului european pentru democrație; insistă asupra 
faptului că Parlamentul European ar trebui să fie reprezentat în mod corespunzător în 
cadrul organismelor cu rol de conducere și implicat în definirea mandatului FED, a 
deciziilor privitoare la strategiile politice și în numirea personalului cu atribuții executive.
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