
AD\890007SK.doc PE476.002v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre rozvoj

2011/2245(INI)

1.2.2012

STANOVISKO
Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu odporúčania Európskeho parlamentu pre Radu k postupu prípadného 
vytvorenia Európskej nadácie pre demokraciu (END)
(2011/2245(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alf Svensson



PE476.002v02-00 2/5 AD\890007SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\890007SK.doc 3/5 PE476.002v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže úsilie o demokraciu na celom svete je nielen morálnou povinnosťou, ale je aj jasne 
stanovené ako základná zásada vonkajšej činnosti EÚ1;

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že viacero rozvojových krajín sa v súčasnosti rozvíja len 
z hospodárskeho hľadiska bez toho, aby svojim občanom zabezpečovalo slobodu či 
demokraciu;

2. zdôrazňuje, že akákoľvek nová iniciatíva alebo orgán pre rozvoj demokracie musí mať 
výraznú pridanú hodnotu vo vzťahu k jestvujúcim nástrojom a organizáciám EÚ (ako sú 
politické nadácie v Európe); zdôrazňuje, že predchádzanie zdvojovaniu a prekrývaniu 
nástrojov a úsilia EÚ v oblasti budovania demokracie má zásadný význam; podčiarkuje, 
že hlavnými zásadami END by mali byť úplná transparentnosť, zodpovednosť za 
výsledky a efektívne využívanie zdrojov; zastáva názor, že na to, aby Európska nadácia 
pre demokraciu účinne plnila svoje úlohy, je naliehavo potrebná dohoda týkajúca sa 
podrobností jej fungovania;

3. zdôrazňuje, že rozsah reformovaného prístupu k podpore demokracie by sa nemal 
obmedzovať iba na krajiny, s ktorými EÚ udržiava privilegované vzťahy prostredníctvom 
európskej susedskej politiky; domnieva sa, že END by mala uplatňovať diferencovaný 
prístup, pri ktorom bude náležite zohľadňovať úroveň demokratického rozvoja 
prijímajúcich krajín;

4. poznamenáva, že náhla alebo rýchla politická transformácia v rozvojovej krajine si môže 
vyžiadať okamžitú reakciu EÚ s cieľom pomôcť pri zabezpečení toho, aby sa vývoj uberal 
smerom k demokratickým štruktúram a hodnotám; odporúča preto, aby sa časť END 
konkrétne zamerala na pružnosť a schopnosť rýchlo konať v takýchto situáciách; požaduje 
tiež, aby sa vykonalo primerané posúdenie vplyvu rýchlej reakcie a dlhodobého úsilia;

5. zdôrazňuje, že iniciatívy financované v rámci END by mali byť v súlade so záväzkami 
v oblasti rozvojovej politiky EÚ (súdržnosť politík v záujme rozvoja a účinnosť pomoci); 
kladie dôraz na to, že je dôležité zabezpečiť, aby sa podpora demokracie zo strany EÚ 
prostredníctvom END zakladala na prístupoch zdola nahor, ktoré budú odrážať zásadu 
stotožnenia sa s demokraciou a integrovaným spôsobom riešiť otázky týkajúce sa 
demokracie, bezpečnosti a rozvoja;

6. zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky EÚ pre END by sa mali poskytovať plne 
transparentným spôsobom, plne v súlade s finančnými pravidlami EÚ a pri plnom 
rešpektovaní práva EP na kontrolu plnenia programu END;

7. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť mechanizmus vyvodzovania zodpovednosti, aby sa 
v záujme zabezpečenia transparentnosti podávali inštitúciám EÚ vrátane Európskeho 

                                               
1 Zmluva o Európskej únii (2010/C 83/01), kapitola 1, článok 21 ods. 1 a ods. 2 písm. b).
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parlamentu správy o pridelení finančných prostriedkov END;

8. zdôrazňuje, že je nutné rešpektovať právomoc Európskeho parlamentu na rozpočtový 
dohľad, pokiaľ ide o kompetencie týkajúce sa Európskej nadácie pre demokraciu; trvá na 
tom, že Európsky parlament by mal byť náležite zastúpený v riadiacich orgánoch a 
zapojený do vymedzovania mandátu END, do rozhodovania o politickej stratégii a do 
vymenúvania výkonných pracovníkov;
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