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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. признава, че демокрацията и правата на човека са зависещи едно от друго понятия, 
като отбелязва, че свободните избори са необходими, но недостатъчни за укрепването 
на демокрацията;  

2. отбелязва, че европейската помощ, насочвана като бюджетна подкрепа към 
авторитарни държави, не гарантира демократично развитие; 

3. подчертава ролята, която демократичните партии и движения играят за защитата на 
обществото, изпълнявайки контролни функции за увеличаването на прозрачността и 
отчетността на правителствата;

4. насърчава донорите на помощ да се отнасят към изграждането на демокрацията като 
към политически и етичен процес, а не като към техническо упражнение;

5. призовава ЕС да спазва своите ангажименти за помощ в дългосрочен план с цел да 
подкрепя развитието на демократичните институции, които обхващат всички 
обществени равнища; 

6. призовава ЕС да отдаде приоритет на задълбочения диалог относно демократичните 
ценности и стандарти с участници, които са ангажирани във всички процеси за 
укрепване на демокрацията; подчертава, че изграждането и укрепването на 
демократичните институции подобрява процесите на икономическо развитие и 
намаляване на бедността; 

7. призовава Комисията да включи дял относно състоянието на демокрацията и правата 
на човека във всички документи по страни и регионални документи, както и да осигури 
по-подробни данни относно въздействието на инициативите за подкрепа на 
демокрацията;

8. призовава за целенасочена подкрепа на социалните движения, независимите медии и 
политическите партии, работещи за постигането на демокрация в авторитарни държави 
и нови демокрации, с цел насърчаване на участието на гражданите, подкрепа на 
устойчивите многопартийни системи и подобряване на правата на човека.


