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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker težnja po demokraciji po vsem svetu ni le moralna nujnost, pač pa je jasno navedena 
kot temeljno načelo zunanjega delovanja EU1;

1. izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da več držav v razvoju trenutno doživlja razvoj le v 
gospodarskem smislu, njihovi državljani pa nimajo ne svobode ne demokracije;

2. poudarja, da mora vsaka nova pobuda ali organ za razvoj demokracije prinesti jasno 
dodano vrednost sedanjim instrumentom EU, pa tudi organizacijam (kot so na primer 
politične ustanove v Evropi); poudarja, da je preprečevanje podvajanja in prekrivanja 
prizadevanj in instrumentov EU za vzpostavljanje demokracije bistvenega pomena; 
poudarja, da morajo biti popolna preglednost, odgovornost za rezultate in učinkovita raba 
virov vodilna načela Evropskega sklada za demokracijo; meni, da je za učinkovitost 
Evropskega sklada za demokracijo pri izpolnjevanju njegovih nalog nujno potrebno 
doseči dogovor o podrobnih operativnih vprašanjih;

3. poudarja, da obseg pristopa k podpori reformirane demokracije ne sme biti omejen zgolj 
na države, s katerimi ima EU privilegirane odnose po zaslugi evropske sosedske politike; 
meni, da bi moral Evropski sklad za demokracijo sprejeti različen pristop, ki ustrezno 
upošteva stopnjo demokratičnega razvoja med državami upravičenkami;

4. ugotavlja, da bi utegnila nenadna ali hitra politična preobrazba v državi v razvoju 
zahtevati takojšen odziv EU, da bi pomagala zagotoviti napredek pri razvoju 
demokratičnih struktur in vrednot; zato priporoča, da se del Evropskega sklada za 
demokracijo posebej pripravi tako, da se bo sposobna hitro in prilagodljivo odzivati na 
take razmere; zahteva tudi ustrezno presojo vpliva hitrega odzivanja in dolgoročnih 
prizadevanj;

5. poudarja, da morajo biti pobude, ki se financirajo s pomočjo Evropskega sklada za 
demokracijo, skladne z obvezami razvojne politike EU (usklajenost politike za razvoj in 
učinkovitost pomoči); poudarja, da je pomembno zagotoviti, da demokratična podpora 
EU, ki se izvaja prek Evropskega sklada za demokracijo, temelji na pristopu od spodaj 
navzgor, ki odraža načelo demokratične “lastnine” in enotno obravnava vprašanja 
demokracije, varnosti in razvoja;

6. poudarja, da bi bilo treba oblikovati proračun EU za Evropski sklad za demokracijo 
popolnoma pregledno in popolnoma v skladu s finančnimi pravili EU, ter ob polnem 
spoštovanju pravice EP do nadzora in spremljanja izvajanja programa evropskega sklada 
za demokracijo;

7. poudarja, kako pomembno je vzpostaviti mehanizem odgovornosti, s katerim bi poročali 
institucijam EU, tudi Evropskemu parlamentu, o dodeljevanju sredstev iz Evropskega 

                                               
1 Pogodba o Evropski uniji (2010/C 83/01), poglavje 1, člen 21(1) in (2)(b).
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sklada za demokracijo, ter tako zagotovili preglednost;

8. poudarja, da je treba v opredelitvi delovanja Evropskega sklada za demokracijo spoštovati 
pristojnost Evropskega parlamenta glede proračunskega nadzora; vztraja, da bi moral biti 
Evropski parlament ustrezno zastopan v upravljalnih organih in vključen v opredeljevanje 
mandata Evropskega sklada za demokracijo, v odločitve o politični strategiji ter 
imenovanje izvršilnega osebja.
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