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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. δίνει έμφαση στον ορισμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως 
αλληλοεξαρτώμενων εννοιών, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα των ελεύθερων 
εκλογών, θεωρώντας όμως ότι δεν αποτελούν επαρκές στοιχείο για την παγίωση της 
δημοκρατίας·

2. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια που διατίθεται ως στήριξη δημοσιονομική σε 
απολυταρχικά κράτη δεν εγγυάται τη δημοκρατική ανάπτυξη·

3. υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων και σχηματισμών 
κρίνεται πολύ σημαντικός για την προστασία των πολιτών, καθώς λειτουργούν ως 
δικλείδες ασφαλείας, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία των κυβερνήσεων·

4. ενθαρρύνει τους χορηγούς βοήθειας να θεωρούν το δημοκρατικό οικοδόμημα
περισσότερο ως μια πολιτική και ηθική διαδικασία παρά ως ένα τεχνικό εγχείρημα·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της για 
ενίσχυση, ώστε να βοηθήσει την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών οι οποίοι 
διαπερνούν όλα τα επίπεδα της κοινωνίας·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα στον εμπεριστατωμένο διάλογο 
πάνω στις δημοκρατικές αξίες και πρότυπα, με παράγοντες που συμμετέχουν σε όλες τις 
διαδικασίες ενδυνάμωσης της δημοκρατίας· επισημαίνει ότι η θεμελίωση και η ενίσχυση 
των δημοκρατικών θεσμών δρα θετικά ως προς τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης 
και την εξάλειψη της φτώχειας·

7. καλεί την Επιτροπή να περιλάβει ένα κεφάλαιο πάνω στο θέμα της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα Έγγραφα Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής,
καθώς και να παράσχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα των 
πρωτοβουλιών στήριξης της δημοκρατίας·

8. απευθύνει έκκληση για στοχευμένη στήριξη στα κοινωνικά κινήματα, στα ανεξάρτητα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα πολικά κόμματα, που αγωνίζονται για τη δημοκρατία 
μέσα σε αυταρχικά καθεστώτα, καθώς και στις νέες δημοκρατίες, ώστε να προωθηθεί η 
συμμετοχή των πολιτών, να ενισχυθούν τα βιώσιμα πολυκομματικά συστήματα, καθώς 
και να βελτιωθεί το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


