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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt nadrukkelijk democratie en mensenrechten als nauw met elkaar verweven 
concepten door de erkenning dat vrije verkiezingen noodzakelijke maar niet voldoende 
voorwaarden zijn voor democratische consolidering;

2. merkt op dat Europese hulp die als begrotingssteun aan autoritaire staten wordt gegeven 
geen garantie biedt voor democratische ontwikkeling;

3. wijst op de rol die democratische partijen en bewegingen spelen in de bescherming van het 
openbaar belang door als waakhonden te letten op vergroting van de transparantie en de 
verantwoordingsplicht van regeringen;

4. spoort donoren van hulp aan de ontwikkeling van democratie meer als een politiek en 
ethisch proces te beschouwen dan als een technische exercitie;

5. dringt er bij de EU op aan zich te houden aan haar hulptoezeggingen op de lange termijn om 
de ontwikkeling te bevorderen van democratische instellingen die doordringen in alle
geledingen van de samenleving;

6. verzoekt de EU prioriteit te geven aan een grondige discussie over democratische waarden 
en normen met actoren die betrokken zijn bij alle processen ter versterking van de 
democratie, benadrukt dat ontwikkeling en versterking van democratische instellingen 
bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en de vermindering van de armoede;

7. verzoekt de Commissie in alle nationale en regionale strategienota's een sectie op te nemen 
over de situatie van de democratie en de mensenrechten, en uitvoeriger gegevens te 
verstrekken over de impact van initiatieven ter ondersteuning van de democratie;

8. dringt op rechtstreekse steun voor sociale bewegingen, onafhankelijke media en politieke 
partijen die zich inzetten voor de democratie in autoritaire staten en nieuwe democratieën, 
om de burgerparticipatie te bevorderen, duurzame meerpartijensystemen te steunen en de 
mensenrechten te verbeteren.


