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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

A. Strävan efter demokrati i världen är inte enbart en moralisk skyldighet utan också klart och 
tydligt en av hörnstenarna i EU:s yttre åtgärder1.

1. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att många utvecklingsländer för närvarande 
enbart utvecklas i ekonomiskt hänseende, utan frihet eller demokrati för sina medborgare.

2. Europaparlamentet understryker att alla nya initiativ eller organ för demokratiutveckling 
måste ha ett påvisbart mervärde för befintliga EU-instrument och organisationer (såsom 
politiska stiftelser i Europa). Parlamentet betonar att det är viktigt att undvika dubbelarbete 
och överlappning mellan EU:s instrument och insatser för demokratiuppbyggnad. 
Parlamentet understryker att full insyn, ansvarstagande för resultat och en effektiv 
resursanvändning bör vara de vägledande principerna för det europeiska initiativet för 
demokrati. Parlamentet anser att ett avtal om de detaljerade operationella frågorna snabbt 
måste slutas så att uppgifterna inom det europeiska initiativet för demokrati kan utföras på 
ett effektivt sätt.

3. Europaparlamentet framhåller att ett reformerat demokratistöd inte bör begränsas till länder 
med vilka EU har en privilegierad förbindelse genom den europeiska grannskapspolitiken. 
Parlamentet anser att det europeiska initiativet för demokrati bör tillämpa ett differentierat 
tillvägagångssätt som tar vederbörlig hänsyn till nivån på den demokratiska utvecklingen i 
stödmottagande länder. 

4. Europaparlamentet noterar att plötsliga eller snabba politiska förändringar i ett 
utvecklingsland kan kräva att EU reagerar omedelbart för att garantera framsteg mot 
demokratiska strukturer och värden. Parlamentet rekommenderar därför att en del av det 
europeiska initiativet för demokrati specifikt utformas så att det är flexibelt och ger en 
möjlighet att handla snabbt i sådana situationer. Parlamentet kräver också en lämplig 
konsekvensbedömning av akuta ingripanden och insatser på lång sikt.

5. Europaparlamentet understryker att initiativ som inrättas inom ramen för det europeiska 
initiativet för demokrati bör vara förenliga med åtagandena inom EU:s utvecklingspolitik 
(konsekvent politik för utveckling och biståndseffektivitet). Parlamentet understryker 
vikten av att se till att EU:s demokratistöd genom det europeiska initiativet för demokrati 
grundar sig på ett gräsrotsperspektiv som återspeglar principen om demokratiskt 
egenansvar och som behandlar frågor om demokrati, säkerhet och utveckling på ett samlat 
sätt.

6. Europaparlamentet betonar att fullständig insyn måste råda i EU:s budget för det 
europeiska initiativet för demokrati, i full överensstämmelse med EU:s finansiella 
bestämmelser och med all respekt för parlamentets rätt att övervaka genomförandet av 

                                               
1 Fördraget om Europeiska unionen, (2010/C 83/01), kapitel 1, artiklarna 21.1 och 21.2 b.
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programmet för det europeiska initiativet för demokrati. 

7. Europaparlamentet betonar vikten av att inrätta en ansvarighetsmekanism som gör det 
möjligt att rapportera till EU:s institutioner, inklusive parlamentet, om 
initiativets fördelning av medel för att garantera insyn.

8. Europaparlamentet betonar att dess budgetkontrollansvar måste respekteras i mandatet för 
ett europeiskt initiativ för demokrati. Parlamentet insisterar på att det på ett lämpligt sätt 
ska finnas representerat i de ledande organen och inbegripas då ett mandat för det 
europeiska initiativet för demokrati fastställs, beslut om den politiska strategin tas och 
personer i ledande ställning utnämns.
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