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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 6, 8 ja 21 artiklan, 

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle järjestelyistä 

eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten1, 

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman demokratiakehitystä 

edistävästä EU:n ulkopolitiikasta2, 

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden 

strategiasta EU:n ulkopolitiikassa3, 

– ottaa huomioon neuvoston 23. kesäkuuta 2014 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen 

ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013, 

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta 

ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta 

tällä alalla4, 

– ottaa huomioon unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa 

koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä 11. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/20145, 

– ottaa huomioon demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta rahoitusvälineestä 

11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 235/20141, 

                                                 
1 EUVL C 257 E, 6.9.2013, s. 13. 
2 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 165. 
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0470. 

4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0076. 
5 EUVL L 77, 15.3.2014, s. 95. 



– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät demokraattisen 

hallintotavan tukemisesta – kohti EU:n toimintakehyksen vahvistamista2, 

– ottaa huomioon 17. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät 

demokratiakehityksestä EU:n ulkosuhteissa3, 

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät, jotka sisältävät 

vuoden 2010 tilanneselvityksen ja ehdotuksen pilottimaiden luetteloksi4, 

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät Euroopan 

naapuruuspolitiikasta5, 

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät eurooppalaisesta 

demokratiarahastosta6, 

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät ihmisoikeuksista ja 

demokratiasta7 ja neuvoston myös 25. kesäkuuta 2012 hyväksymän ihmisoikeuksia ja 

demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman8, 

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 annetut neuvoston päätelmät EU:n tuesta 

pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa9, 

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 

komission 4. maaliskuuta 2015 antaman yhteisen kuulemisasiakirjan "Kohti uutta 

Euroopan naapuruuspolitiikkaa" (JOIN(2015)0006), 

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon uudelleentarkastelun vuonna 201310, 

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 

komission 25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon ”Uusi strategia 

muutostilassa olevia naapurimaita varten, Euroopan naapuruuspolitiikan 

uudelleentarkastelu” (COM(2011)0303), 

– ottaa huomioon eurooppalaisen demokratiarahaston perustamista tukevan 

25. marraskuuta 2011 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin tuolloiselle puhemiehelle 

Jerzy Buzekille ja tuolloiselle komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Catherine Ashtonille, 

– ottaa huomioon eurooppalaisen demokratiarahaston johtokunnan 3. joulukuuta 2014 

tekemän päätöksen poistaa eurooppalaisen demokratiarahaston alkuperäiset 

maantieteelliset rajoitukset, 

                                                                                                                                                         
1 EUVL L 77, 15.3.2014, s. 85. 

2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%209908%202009%20INIT 
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/111250.pdf 
4 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf 
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf (ei 

saatavissa suomeksi). 
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf 
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf 
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf 
9 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf 
10 http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%209908%202009%20INIT
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf


– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan ja 132 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0177/2015), 

A. ottaa huomioon, että demokratian edistäminen ja tukeminen, oikeusvaltioperiaate ja 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden 

kunnioittaminen ovat EU:n ulkopolitiikan keskeisiä tavoitteita Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti; 

B. toteaa EU:n katsovan, että vastuun ottaminen demokratiakehityksestä on ratkaisevassa 

asemassa aidon demokraattisen kulttuurin edistämisessä; 

C. ottaa huomioon, että monet EU:n jäsenvaltiot ovat viime vuosikymmeninä käyneet läpi 

menestyksekkäästi demokraattisen muutosprosessin ja keränneet tällä alalla laajan 

kokemuksen, joka voi olla merkityksellinen eurooppalaisen demokratiarahaston 

toiminnalle ja jota voidaan ja jota pitää käyttää eurooppalaisen demokratiarahaston 

työssä asiantuntijatasolla ja poliittisella tasolla; 

D. ottaa huomioon, että arabikevään ja itäisen naapurialueen tapahtumat sysäsivät 

liikkeelle EU:n ihmisoikeus- ja demokratiapolitiikan välineiden uudelleenmuotoilun; 

E. ottaa huomioon, että monissa maissa, joissa eurooppalainen demokratiarahasto toimii, 

laillisen kansalaisyhteiskunnan tila käy ahtaammaksi ja kansalaisjärjestöjen ulkomaista 

rahoitusta estetään, sillä autoritaariset hallitukset käyttävät yhä hienostuneempia 

keinoja, kuten lainsäädäntöä, kansalaisjärjestöjen ja demokratian puolestapuhujien ja 

myös eurooppalaisen demokratiarahaston tuensaajien toiminnan rajoittamiseksi; 

F. ottaa huomioon, että EU:n naapurimailla on ollut viime vuosina huomattavasti 

poliittisia, turvallisuus- ja talousongelmia, jotka ovat vaikeuttaneet huomattavasti 

demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista; 

G. katsoo, että on edistettävä objektiivista ja riippumatonta tiedonvälitystä ja vahvistettava 

mediakenttää, myös internetiä ja sosiaalista mediaa, eurooppalaisen demokratiarahaston 

maantieteelliseen toimialaan kuuluvissa maissa puolustamalla lehdistön- ja 

mielipiteenvapautta sekä torjumalla kaikkia sosiaalisen ja poliittisen sensuurin muotoja; 

katsoo, että näissä maissa tarvitaan myös tukea demokratiakehitykselle, mukaan 

luettuna oikeusvaltion lujittaminen ja korruption torjunta; 

H. katsoo, että eurooppalaisen demokratiarahaston perustaminen täydentää muiden EU:n 

ohjelmien, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 

rahoitusvälineen (EIDHR) ja kansalaisyhteiskuntaa tukevan naapuruuspolitiikan 

välineen kanssa perinteistä valtiokeskeistä toimintatapaa kauan kaivatulla 

tasapainoisemmalla ja pitempiaikaisella yhteiskuntakeskeisellä mallilla, jossa pääpaino 

on suorassa toiminnassa paikallisten ja alueellisten ruohonjuuritason liikkeiden ja 

demokraattisten poliittisten toimijoiden kanssa; 

I. ottaa huomioon, että esimerkiksi eurooppalaisen demokratiarahaston harjoittaman 

demokratiatukitoiminnan vaikutusten arviointi on edelleen lähtökohtaisesti vaikea 

tehtävä etenkin siksi, että poliittiset muutokset kyseisissä maissa ovat luonteeltaan 

epälineaarisia ja pitkäkestoisia ja koska poliittinen toiminta on usein luonteeltaan 

salaista; 



J. ottaa huomioon, että uudesta tietotekniikasta ja sosiaalisesta mediasta on tullut 

merkittäviä välineitä taistelussa demokratian puolesta ja siksi niillä pitäisi olla 

merkittävä asema EU:n demokratiatuen asialistalla; 

K. ottaa huomioon, että eurooppalainen demokratiarahasto on 30. kesäkuuta 2015 

mennessä rahoittanut 186:aa aloitetta, joiden yhteismäärä on yli 5,2 miljoonaa euroa 

eteläisissä naapurimaissa ja yli 5,3 miljoonaa euroa itäisissä naapurimaissa ja muualla; 

L. ottaa huomioon, että eurooppalainen demokratiarahasto hyödyntää ainutlaatuista 

yhteisrahoituksen muotoa, jossa rahaston hallinnollisesta budjetista vastaa komissio ja 

toiminta kentällä rahoitetaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustuksilla; 

Yleisarvio 

1. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston tähänastisen toiminnan 

tulokset ottaen huomioon nykyisen vaikean kansainvälisen tilanteen, ja katsoo, että se 

täyttää tärkeimmän tavoitteensa, joka on tukea ja rohkaista demokratisointia ja syvää ja 

kestävää demokratiaa poliittisessa siirtymävaiheessa olevissa maissa ja 

demokratisoinnin puolesta taistelevissa yhteiskunnissa1, myös tukemalla niitä, joita 

eivät muut tue, torjumalla korruptiota, edistämällä moniarvoista ja väkivallatonta 

vuoropuhelua, kannustamalla yhteiskunnallista ja poliittista osallistumista ja 

suojelemalla aktivisteja ja toimittajia, jotka tekevät kaikkensa paikan päällä 

demokraattisten prosessien käynnistämiseksi ja oikeuden saatavuuden parantamiseksi; 

2. panee tyytyväisenä merkille, että lyhyestä toiminta-ajasta ja rajallisista varoista sekä 

demokratiatukitoiminnan vaikutusten arvioimisen lähtökohtaisesta vaikeudesta 

huolimatta eurooppalainen demokratiarahasto on toiminut parlamentin suositusten 

mukaisesti tuottaen lisäarvoa nykyiselle EU:n demokratiatuelle nopealla, joustavalla, 

alhaalta ylöspäin toimivalla ja kysyntään pohjautuvalla rahoituksella, joka on toimitettu 

suoraan tuensaajille taloudellisesti tehokkaasti niin että se täydentää muita EU:n 

välineitä vähäisen hallinnollisen rasituksen ja eurooppalaisen demokratiarahaston 

johtokunnan käyttöön ottamien yksinkertaisten menettelyjen ansiosta; 

3. katsoo, että demokratian tukemisen välineenä eurooppalainen demokratiarahasto on 

osoittautunut hyödylliseksi poliittisen ja henkilökohtaisen riskin vähentämisessä; 

4. painottaa täyttä ja jatkuvaa tukeaan EU:n monivaiheisille toimille 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kansalaisliikkeiden ja aktivistien tukemiseksi 

kaikkialla maailmassa; muistuttaa, että on ehdottomasti vältettävä päällekkäistä työtä ja 

varmistettava edelleen, että eurooppalaisen demokratiarahaston toiminta ja nykyiset 

EU:n ulkoisen rahoituksen välineet, erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 

eurooppalainen rahoitusväline sekä Euroopan naapuruusväline, täydentävät toisiaan, 

koska niillä kaikilla pyritään edistämään demokratian periaatteita ja ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittamista EU:n lähialueilla; 

5. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston johdonmukaisen 

sitoutumisen toimintaan ilmaisu- ja yhdistymisvapauden, lehdistönvapauden, 

oikeusvaltion rakentamisen ja vahvistamisen, korruption torjunnan sekä 

                                                 
1 Eurooppalaisen demokratiarahaston perussäännön 2 artikla – saatavilla: 

https://www.democracyendowment.eu/about-eed/ 

https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


yhteiskunnallisen ja poliittisen moniarvoisuuden puolesta, jolla on tarkoitus tukea 

demokraattisten järjestelmien kehittämistä sekä itäisissä että eteläisissä naapurimaissa; 

6. katsoo, että eurooppalaisen demokratiarahaston aloitteet ovat osoittaneet sen 

ainutlaatuisen soveltuvuuden sillanrakentajaksi ja aukkojen täyttäjäksi tapauksissa, 

joissa EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusta ei ole ollut 

saatavissa; 

7. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita kehittämään poliittisen muutoksen ja 

demokratiakehityksen tukemiseen kolmansissa maissa kokonaisvaltaisen 

lähestymistavan, johon kuuluvat ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 

oikeudenmukaisuuden, avoimuuden, vastuullisuuden, sovinnon ja oikeusvaltion 

edistäminen sekä demokraattisten instituutioiden, myös lainsäädäntöelinten 

vahvistaminen; 

Rahoitus 

8. kehottaa eurooppalaisen demokratiarahaston perustajia, erityisesti kaikkia jäsenvaltioita 

ja komissiota, rahoittamaan eurooppalaista demokratiarahastoa tai lisäämään 

rahoitustaan sille antamiensa sitoumusten mukaisesti; 

9. muistuttaa, että 26. huhtikuuta 2015 mennessä seuraavat valtiot olivat luvanneet 

rahoittaa ja rahoittaneet eurooppalaista demokratiarahastoa: Alankomaat, Belgia, 

Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, Luxemburg, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, 

Slovakia, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro, mutta muut 12 jäsenvaltiota 

eivät vielä ole sitä tehneet; 

10. korostaa, että eurooppalaisen demokratiarahaston tehokkuuden ylläpitäminen ja sen 

kehittäminen vaativat ehdottomasti pitkäaikaista, riittävää, vakaata, avointa ja 

ennustettavaa rahoitusta; 

11. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa sekä naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavaa 

komission jäsentä ottamaan huomioon eurooppalaisen demokratiarahaston tuottaman 

lisäarvon äskettäin käynnistetyssä Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelussa 

ja pohtimaan, miten eurooppalaiselle demokratiarahastolle voitaisiin järjestää kestävä 

rahoitus; 

12. kehottaa Belgiaa vähintään tarkastelemaan mahdollisuutta palauttaa eurooppalaiselta 

demokratiarahastolta ja sen henkilöstöltä saadut verotulot osittain tai 

kokonaisuudessaan eurooppalaisen demokratiarahaston hankkeiden rahoittamiseen; 

muistuttaa, että eurooppalainen demokratiarahasto toimii Belgian lain mukaan 

yksityisenä säätiönä; 

13. panee tyytyväisenä merkille Pohjois- ja Keski-Euroopan jäsenvaltioilta sekä eräiltä 

Etelä-Euroopan jäsenvaltioilta saadut rahoitusosuudet; kehottaa muita Etelä-Euroopan 

jäsenvaltioita, joista eräillä on hyvin läheiset historialliset, taloudelliset tai kulttuuriset 

siteet eteläisiin naapurimaihin, ryhtymään erityistoimiin eurooppalaisen 

demokratiarahaston tukemiseksi joko rahoituksella tai lähettämällä virkamiehiä; 

14. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston EU:n kumppanimailta, 

kuten Sveitsiltä ja Kanadalta, saaman rahoituksen; kannustaa muita valtioita, erityisesti 

EFTA-maita, tukemaan eurooppalaista demokratiarahastoa; 



15. kehottaa kaikkia eurooppalaisen demokratiarahaston avunantajia varmistamaan 

eurooppalaisen demokratiarahaston toimeenpanevan komitean täyden itsenäisyyden 

tuensaajien valinnassa johtokunnan tukeman työsuunnitelman perusteella ja 

lopettamaan avunantajien harjoittaman rahoituksen korvamerkitsemisen tietyille maille 

tai tiettyihin hankkeisiin; 

Henkilöresurssien määrä 

16. kehottaa parantamaan eurooppalaisen demokratiarahaston sihteeristön 

toimintavalmiuksia antamalla sille riittävät henkilöstöresurssit uusien tehtäviensä 

hoitamiseksi; 

17. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan ilmaisemansa kiinnostuksen mukaisesti ja 

lähettämään kansallisia asiantuntijoita eurooppalaisen demokratiarahaston sihteeristöön; 

Eurooppalaisen demokratiarahaston maantieteelliseen toimialan laajentaminen ja idän ja 

etelän välinen tasapaino 

18. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston johtokunnan 

kokouksessaan 3. joulukuuta 2014 tekemän päätöksen poistaa eurooppalaisen 

demokratiarahaston alkuperäiset maantieteelliset rajoitukset; 

19. kiittää eurooppalaista demokratiarahastoa siitä, että se on säilyttänyt maantieteellisen 

tasapuolisuuden hankerahoituksessaan EU:n itäisen ja eteläisen naapurialueen välillä; 

Avustukset ja tuensaajat 

20. pitää ratkaisevan tärkeänä kestävän rahoituksen varmistamista eurooppalaisen 

demokratiarahaston tuensaajille pitkällä aikavälillä vahvistamalla täydentävyyttä 

muiden kahdenvälisten avunantajien ja EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden kanssa, 

erityisesti EIDHR:n, joka tarvittaessa voisi ottaa hoitaakseen keskipitkän aikavälin 

rahoitustuen eurooppalaisen demokratiarahaston ”kypsille” tuensaajille, ja sitä varten: 

a) pyytää eurooppalaista demokratiarahastoa ja komissiota perustamaan 

yhteysryhmän, jonka tavoitteena on määrittää eurooppalaisen demokratiarahaston 

tuensaajille parhaat tavat siirtyä EIDHR:n rahoitustukeen; ja 

b) kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa esittämään erityisiä 

ehdotuksia mekanismeista, joita tarvitaan ohjelmasuunnittelun kosketuspinnan ja 

yhteistyön saavuttamiseksi eurooppalaisen demokratiarahaston kanssa, jotta 

voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja kestävyys pidemmällä aikavälillä; 

21. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa jatkossakin toimimaan aktiivisesti maissa, 

joissa tila kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi ulkopuolelta on kutistettu lähes 

olemattomiin tai joissa rahoitus on syrjivää ja sitä myönnetään ainoastaan tietyille 

järjestöille tai kansalaisyhdistyksille; tukee eurooppalaisen demokratiarahaston 

pyrkimyksiä hyödyntää innovatiivisia välineitä muutosvoimien tukemiseksi erityisen 

vaikeissa poliittisissa ympäristöissä; 

22. kehottaa painokkaasti johtokuntaa tukemaan yhä demokraattisia poliittisia aktivisteja ja 

myöntämään rahoitusta osallistaville poliittisille prosesseille; katsoo, että 

eurooppalaisen demokratiarahaston olisi seurattava ja tuettava demokratian 

periaatteisiin selkeästi sitoutuneiden poliittisten puolueiden kehittymistä ja 



vakiintumista mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä nykyisten poliittisten säätiöiden 

kanssa; 

23. suhtautuu myönteisesti eurooppalaisen demokratiarahaston seurannan ja arvioinnin 

suuntaviivoihin; korostaa kuitenkin, että näiden täytäntöönpanoa koskevien 

suuntaviivojen olisi oltava suhteessa eurooppalaisen demokratiarahaston kokoon ja 

henkilöstöresursseihin; 

24. kannustaa eurooppalaista demokratiarahastoa edelleen ottamaan uusi teknologia 

huomioon sisällyttämällä teknologiatuki avustuksiinsa; 

25. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston ukrainalaisille 

toimijoille myöntämät avustukset, sillä ne toimivat hyvänä esimerkkinä ripeästä tuesta 

poliittisille ja yhteiskunnallisille aktivisteille, joista tulee myöhemmin demokraattisesti 

valittuja edustajia; panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston 

kaikille EU:n naapurimaissa toimiville demokratia-aktivisteille myöntämät avustukset, 

joilla pyritään tukemaan vakaiden demokraattisten järjestelmien kehittämistä; 

26. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston avustusten 

myöntämisen joillekin eteläisten naapurimaiden aktivisteille, sillä he osoittavat 

eurooppalaisen demokratiarahaston demokratiaa tukevan työn tuottaman lisäarvon 

erityisen vihamielisissä ympäristöissä; 

27. kannustaa voimakkaasti eurooppalaista demokratiarahastoa kiinnittämään enemmän 

huomiota sosiaalisesta tai poliittisesta syrjäytymisestä kärsiviin ryhmiin tukemalla 

muun muassa naisten oikeuksia ja naisten lisääntynyttä julkista osallistumista ajavia 

naisliikkeitä, etnisiä ja kielivähemmistöjä, hlbti-ihmisoikeusaktivisteja, vainottuja 

uskonnollisia vähemmistöjä ja uskonnollisiin yhteisöihin sidoksissa olevia 

kansalaisaktivisteja sekä ruohonjuuritason liikkeitä, heikossa asemassa olevia tai 

nousevia poliittisia liikkeitä, ammattiliittoja, bloggaajia ja uuden median aktivisteja; 

28. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa kehittämään tarpeen mukaan yhteistyötä 

uskonnollisiin yhteisöihin, myös vainottuihin uskonnollisiin vähemmistöihin, sidoksissa 

olevien kansalaisaktivistiryhmien kanssa; muistuttaa, että kirkolla oli ratkaisevan tärkeä 

rooli vastarinnassa kommunistisia järjestelmiä vastaan ja Keski- ja Itä-Euroopan 

demokratisoitumisprosesseissa; 

29. kannustaa eurooppalaista demokratiarahastoa tehostamaan tukeaan nouseville nuorille 

johtajille ja vasta valituille naisten, nuorten tai vähemmistöjen edustajille poliittisessa 

siirtymävaiheessa olevissa maissa; 

30. kehottaa jäsenvaltioita edelleen tukemaan taloudellisesti Venäjän kansalaisyhteiskuntaa 

ja mediaa eurooppalaisesta demokratiarahastosta; toteaa, että viimeaikainen kehitys, 

kuten kansalaisyhteiskunnan järjestöille asetetut rajoitukset, poliittisen opposition 

tukahduttaminen sekä valtion valvomien tiedotusvälineiden aggressiiviset ja 

kohdennetut vääristelykampanjat näyttävät olevan keino, jonka avulla luodaan 

tarkoituksellisesti kasvualustaa äärinationalistiselle poliittiselle ilmapiirille, jota 

sävyttävät demokratian vastainen retoriikka, tukahduttavat toimet ja vihapuhe; 

Parlamentin ja eurooppalaisen demokratiarahaston välinen yhteistyö 

31. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston ensimmäisen 

vuosikertomuksen esittämisen ulkoasiainvaliokunnassa eurooppalaisen 



demokratiarahaston perussäännön 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti; korostaa, että on 

tärkeää tehdä käytännöstä jokavuotinen, ja painottaa, että se on hyvä tilaisuus arvioida 

toimintaa ja kehittää synergiaetuja; 

32. kehottaa kytkemään yhteen eurooppalaisen demokratiarahaston, demokratiatuki- ja 

vaalitarkkailuryhmän (DEG) ja asianosaiset parlamentin valiokunnat sekä pysyvät 

valtuuskunnat; kannustaa jäseniään tukemaan eurooppalaista demokratiarahastoa ja 

tuomaan esiin eurooppalaisen demokratiarahaston työtä asiaankuuluvissa yhteyksissä ja 

parlamentin valtuuskuntien kolmansiin maihin tekemien vierailujen aikana, myös 

tapaamisissa tuensaajien kanssa; 

33. kehottaa kehittämään yhteistyötä eurooppalaisen demokratiarahaston, sen tuensaajien ja 

Saharov-palkinnon verkoston kanssa; 

34. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa kehittämään yhteistyötään parlamentin 

nuorten johtajien foorumin kanssa; 

Politiikan johdonmukaisuus ja koordinointi 

35. kehottaa sekä jäsenvaltioita että unionin toimielimiä varmistamaan demokratiaa 

edistävien toimien sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden ja tunnustamaan 

eurooppalaisen demokratiarahaston roolin tässä asiassa; 

36. kannustaa EU:n edustustoja ja jäsenvaltioiden diplomaattisia edustustoja maissa, joissa 

eurooppalainen demokratiarahasto toimii, tuomaan mahdollisia tuensaajia 

eurooppalaisen demokratiarahaston tietoisuuteen ja antamaan mahdollisille tuensaajille 

tietoa eurooppalaisesta demokratiarahastosta; kannustaa eurooppalaisen 

demokratiarahaston henkilöstöä olemaan tiiviissä yhteydessä EU:n ja jäsenvaltioiden 

diplomaattihenkilöstön kanssa, kun kyse on mahdollisista tuensaajista, joita 

eurooppalainen demokratiarahasto ei voi tukea, kunnioittaen vastavuoroisesti tietojen 

luottamuksellisuutta ja huolehtien kaikkien osapuolten turvallisuudesta; 

37. kehottaa EU:n edustustoja ja jäsenvaltioiden diplomaattisia edustustoja tekemään 

jäsenneltyä yhteistyötä viisuminhakumenettelyjen helpottamiseksi Euroopan unioniin 

kutsutuille eurooppalaisen demokratiarahaston tuensaajille; 

38. panee tyytyväisenä merkille Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission tekemän työn 

tiedon levittämiseksi eurooppalaisesta demokratiarahastosta henkilöstönsä keskuudessa, 

erityisesti EU:n edustustoissa; 

39. kehottaa järjestämään eurooppalaisen demokratiarahaston johtokunnan ministeritason 

kokouksen joka kolmas vuosi, jotta voidaan tarkastella EU:n demokratiatukipolitiikkaa 

ja eurooppalaisen demokratiarahaston tulevia strategisia painopisteitä; 

Yhteistyö muiden demokratiaa tukevien toimijoiden kanssa 

40. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa jatkamaan yhteistyötä eurooppalaisten 

järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, Kansainvälisen demokratia- ja 

vaaliapuinstituutin (IDEA) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) kanssa 

eurooppalaisen demokratiarahaston perussäännön mukaisesti; 



41. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa edistämään yhteistyötä Euroopan unionissa 

ja kohdemaissa demokratiaa tukevien keskeisten toimijoiden ja kansainvälisten, 

alueellisten ja kansallisten järjestöjen kanssa; 

42. kannustaa eurooppalaista demokratiarahastoa määrittämään mahdollisia 

yhteistyömuotoja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa, esimerkiksi itäisen 

kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin ja Anna Lindh -säätiön kanssa; 

Lisäsuositukset 

43. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa kehittämään yhä uusia innovatiivisia 

keinoja ja välineitä demokratian tukemiseen, mukaan lukien poliittisten toimijoiden tai 

aktivistien tukeminen, ja jakamaan parhaita käytäntöjä, jotta voidaan mukauttaa 

toimintaa yhä rajoittavampaan ilmapiiriin monissa maissa, joissa on autoritaarinen 

järjestelmä, siten että erityishuomiota kiinnitetään uuteen mediaan ja ruohonjuuritason 

aloitteisiin näissä maissa; korostaa, että tässä yhteydessä on tärkeää kehittää 

maakohtaisia strategioita; 

44. kehottaa huolehtimaan demokratian hengessä, että eurooppalaisen demokratiarahaston 

johtokunnan kokoonpanossa ovat edustettuina poliittiset ryhmät D´Hondtin menetelmän 

perusteella; 

45. panee tyytyväisenä merkille julkisen tiedottamisen eurooppalaisen demokratiarahaston 

tähänastisista saavutuksista ja katsoo, että eurooppalaisen demokratiarahaston 

ainutlaatuisuuden ja lisäarvon korostaminen sekä säännöllinen laajamittainen 

tiedottaminen siitä, parantaisi sen varainkeruukykyä; 

o 

o     o 

46. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä 

eurooppalaiselle demokratiarahastolle. 

 


