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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că democrația și drepturile omului sunt concepte interdependente, recunoscând 
că, deși sunt necesare, alegerile libere nu sunt și suficiente pentru consolidarea democratică;

2. constată că ajutorul european acordat sub formă de sprijin bugetar regimurilor  autoritare nu 
garantează dezvoltarea democratică;

3. evidențiază rolul exercitat de partidele și mișcările politice democratice în apărarea 
cetățenilor, în calitatea lor de gardieni ai democrației, pentru a crește transparența și a angaja 
într-o măsură mai mare răspunderea guvernelor; 

4. încurajează donatorii de ajutoare să considere consolidarea democrației mai degrabă un 
proces politic și etic decât un simplu exercițiu tehnic;

5. solicită UE să-și mențină angajamentele pe termen lung în materie de ajutoare, pentru a 
încuraja dezvoltarea de instituții democratice care să se fie prezente la toate nivelurile 
societății; 

6. solicită UE să acorde prioritate dialogului aprofundat pe marginea valorilor și a normelor 
democratice cu actori angajați în toate procesele de consolidare a democrației; subliniază că 
edificarea și consolidarea instituțiilor democratice accelerează dezvoltarea economică și 
reducerea sărăciei;

7. solicită Comisiei să includă o secțiune consacrată stării democrației și a respectării 
drepturilor omului în toate documentele de strategie de țară și regionale și să ofere date mai 
detaliate în legătură cu impactul inițiativelor de susținere a democrației;

8. face apel la sprijinirea în mod direct a mișcărilor sociale, mass-mediei independente și 
partidelor politice care depun eforturi de democratizare în regimurile autoritare și noile 
democrații, cu scopul de a promova participarea cetățenilor, de a sprijini sisteme 
pluripartinice durabile și a îmbunătăți situația drepturilor omului. 


