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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА

относно механизмите за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация
(2011/2245(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Alexander Graf 
Lambsdorff от името на групата ALDE относно механизмите за възможното 
създаване на Европейски фонд за демокрация (B7-0391/2011),

– като взе предвид доклада на Véronique De Keyser, внесен от името на комисията по 
външни работи, относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията
(2011/2032(INI)),

– като взе предвид членове 2, 6, 8 и 21 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид своята резолюция от 25 април 2002 г. относно съобщението на 
Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно ролята на Европейския 
съюз за насърчаване на правата на човека и процеса на демократизация в трети 
страни (COM(2001)0252)1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 2006 г, за установяване на финансов инструмент за 
насърчаване на демокрацията и правата на човека по света2,

– като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад 
за 2009 г. за правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област3,

– като взе предвид споразуменията, сключени между ЕС и трети страни, и клаузите 
относно правата на човека и демокрацията, съдържащи се в тях,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно подкрепата за 
демократично управление – към подобрена рамка на ЕС,

– като взе предвид три серии заключения на Съвета:  заключенията от 22 октомври 
2009 г. относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС, 
заключенията от 13 декември 2010 г., съдържащи  доклад за осъществения напредък 
през 2010 г. и списък с пилотни страни и заключенията от 20 юни 2011 г. относно 
европейската политика за съседство,

– като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията от 25 май 
2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните държави“ (COM(2011)0303),

                                               
1 ОВ C 131 E, 5.6.2003 г., стр. 147.
2 ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията, озаглавено „Партньорство 
за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ 
(COM(2011)0200),

– като взе предвид тематичните и географски финансови инструменти на Комисията 
относно демократизацията и правата на човека (като Европейският инструмент за 
демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), Европейската инициатива за съседство и 
партньорство (ЕИСП) и др.,

– като взе предвид член 121, параграф 3 и член 97 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 
комисията по развитие (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че Договорите за ЕС утвърждават правата на човека и 
демокрацията като основополагащи ценности на Съюза и като принципи и цели на 
външната дейност на Съюза;

Б. като има предвид, че в своята програма за действие в областта на подкрепата за 
демокрацията във външните отношения на ЕС Съветът заяви, че желае да повиши 
последователността и ефикасността на подкрепата си, но че в това отношение е 
постигнат ограничен напредък;

В. като има предвид, че ЕС и неговите държави-членки все още не са привели в 
действие истински последователен и стратегически подход по въпросите на 
демократизацията, който да признава подкрепата за демокрацията като въпрос със 
самостоятелно значение;

Г. като има предвид, че събитията от Арабската пролет доказаха необходимостта от 
по-информиран и стратегически ангажимент от страна на ЕС спрямо страните, 
които се стремят към осъществяване на демократични реформи, основан на нов 
подход, имащ за цел възстановяване на доверието;

Д. като има предвид, че е необходимо засиленият подход към подкрепа на 
демокрацията в контекста на политиката на ЕС за съседство и на програмата на ЕС 
за промяна да бъде придружен от повишен капацитет за бързо реагиране на 
събитията, засягащи демокрацията;

Е. като има предвид, че ЕИДПЧ се съсредоточава върху дългосрочни мерки, които 
допълват съществуващите географски инструменти на ЕС;

Ж. като има предвид, че политическите партии, видни политически фигури (като 
дисиденти, представители на опозицията, млади лидери), социални движения, 
представители на гражданското общество и на медиите (включително журналисти, 
автори на блогове, активисти на социалните медии и др.) продължават да играят 
централна роля във всяка демокрация и процес на демократизация, и като има 
предвид, че поради липса на ресурси, ограничен мандат и продължителните 
процедури по ЕИДПЧ, в миналото подкрепата за посочените фигури, беше 
ограничена;
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1. отправя към Съвета следните препоръки, като го призовава:

а) да установи дали Европейският фонд за демокрация (ЕФД) ще формулира по-
стратегически и политически подход на ЕС за подкрепа на демокрацията като 
предостави съобразена с контекста, гъвкава, навременна и ориентирана отдолу-
нагоре подкрепа, придружена при необходимост от бързо повторно програмиране с 
оглед улесняване на демократичния преход в страните партньори;

б) да гарантира, че ЕФД укрепва и насърчава „задълбочена и устойчива 
демокрация“ в страните преди и по време на преход, с основен, макар и не 
изключителен акцент върху европейската политика за съседство;

в) да гарантира, че ЕФД поражда взаимодействие и допълва работата, извършена 
от държавите-членки на ЕС, техните агенции и фондации, които те финансират, 
като същевременно работят в тясно сътрудничество с тях, създават партньорства и 
избягват дублирането на усилията;

г) да гарантира, че ролята на ЕФД допълва, а не ограничава дейностите на 
съществуващите финансови инструменти, най-вече на ЕИДПЧ; при необходимост 
ЕФД следва да лансира проекти, които по-късно да могат да бъдат продължени от 
ЕИДПЧ, като създаде взаимодействие с ЕИДПЧ, чрез което да гарантира 
последователност и устойчивост в по-дългосрочен план;

д) да позволи на ЕФД да действа на ранните етапи на прехода, да даде тласък на 
проекти, които дотогава не са получили подкрепа от ЕС поради бюрократични 
ограничения; и да моделира ЕФД по начин, който да съдържа най-малък риск;

е) в ранната фаза на финансиране да определи в дадена държава широка група от 
потенциални бенефициенти, включително ключови политически участници 
(новопоявили се политически дейци, новосформирани политически партии, 
зараждащи се движения и нерегистрирани НПО, синдикати), наблюдатели, лица, 
сигнализиращи за нередности, отделни дисиденти, медии и мозъчни тръстове, за да 
даде възможност на ЕФД да подкрепи широк кръг участници, които се борят за 
демократични реформи;

ж) да позволи на ЕФД да предоставя безвъзмездни средства директно на лицата, 
определени за бенефициенти и да предоставя вторично безвъзмездни средства чрез 
организации с нестопанска цел като фондации и НПО; вторичното предоставяне на 
безвъзмездни средства, особено в началото, ще представлява ефективен механизъм, 
който да позволи на ЕФД да работи с партньори, като се опира на факта, че 
притежава необходимото познание и местна инфраструктура, и се радва на 
доверието на местните хора;

з) да поддържа прозрачна управленска структура с широко участие, която включва 
балансирана комбинация от представители от държавите-членки и институциите на 
ЕС, включително Парламента, и независими експерти и извършващи практическа 
дейност лица;  да постигне баланс между автономията и независимостта на ЕФД и 
отчетността му пред неговите спонсори;
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и) да включи в структурата на ЕФД подходящи канали за структурирано 
сътрудничество и координация с участниците, разположени в Брюксел, и с 
участниците по места; да предвиди тясно сътрудничество и консултиране между 
бъдещия изпълнителен комитет и секретариата на ЕФД и Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД), Комисията и Парламента относно стратегиите, целите и 
инициативите на съответните инструменти на ЕС и структуриран диалог с 
делегациите на ЕС и посолствата на държавите-членки по места;

й) да гарантира, че ЕФД поддържа силни връзки с групите бенефициенти, но без да 
използва регионални офиси, като вместо това разчита на местни организации или 
независими експерти и извършващи практическа дейност лица;

к) да създаде за ЕФД  гъвкава и ефикасна в административно отношение 
структура, разположена в Брюксел, с ясни механизми  за отпускане на безвъзмездни 
средства; на кандидатите не следва да се налага да преминават през утежнени 
тръжни процедури; съфинансирането от бенефициентите не следва да бъде 
предварително условие за финансиране;

л) да гарантира, че приносът на ЕС към бюджета на ЕФД се предоставя в пълно 
съответствие с финансовите правила на ЕС, като същевременно потвърждава 
правото на бюджетния орган да наблюдава и контролира начина, по който се 
усвоява това финансиране;

м)  да предостави на Парламента роля за извършване на широк политически надзор 
над дейностите на ЕФД, наред с другото като гарантира, че Парламентът бива 
информиран чрез представяне на годишните отчети на ЕФД;

н) да осигури включването на Парламента и консултирането с него по време на 
целия процес на създаване, учредяване и функциониране на ЕФД, наред с другото 
чрез включване на някои членове на ЕП в управителния му съвет и изпълнителния 
му комитет, за да се гарантира политически баланс и да се даде възможност на 
Парламента да допринесе за определяне на политическите и стратегическите насоки 
в основата на дейността на фонда по полезен и систематичен начин;

о) да извърши след една година на дейност преглед на въздействието и резултатите 
на ЕФД;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и — за 
сведение, на Комисията и държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Идеята за Европейски фонд за демокрация беше включена в по-общите дебати в ЕС 
относно преразглеждането на политиките и действията на ЕС за насърчаване на 
демокрацията след събитията в южното Средиземноморие.  Намерението е да се 
създаде полуавтономен субект, който би могъл да подкрепя активисти, борещи се за  
демокрация, и демократични промени в целия свят по небюрократичен начин, който да 
не е пряко свързан с дипломацията на ЕС или с Европейската комисия.

Тази идея беше предложена от върховния представител на ЕС и заместник-председател 
на Комисията Катрин Аштън и члена на Комисията Щефан Фюле в новата структура на 
Европейската политика на съседство, представена през май тази година и по-късно 
подкрепена в заключенията на Съвета през юни. Полското председателство на Съвета 
превърна ЕФД в един от приоритетите на своята дейност и работи с всички 
заинтересовани страни за постигане на напредък по идеята. Сега е ред на Парламента 
да даде своя конструктивен принос към развилия се бързо в последните седмици дебат 
и да осигури своето включване в учредяването, управленската структура и контрола 
над този евентуален Европейски фонд.
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4.7.2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА B7-0391/2011

внесено съгласно член 121, параграф 1 от Правилника за дейността

относно условията за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация

Alexander Graf Lambsdorff
от името на групата ALDE

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно подкрепата за демокрацията във 
външните отношения на ЕС от 17 ноември 2009 г., както и заключенията от 13 
декември 2010 г., съдържащи доклада за осъществения напредък през 2010 г. и 
списъка с пилотни страни,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно подкрепата за 
демократично управление — към подобрена рамка на ЕС,

– като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2009 г. относно изграждане на 
демокрацията във външните отношения на ЕС1,

– като взе предвид своята резолюция от 25 април 2002 г. относно съобщението на 
Комисията, озаглавено „Ролята на Европейския съюз при насърчаването на правата 
на човека и демократизацията в трети държави“ (COM(2001)0252)2,

– като взе предвид член 121, параграф 1 от своя правилник,

A. като има предвид, че политическите партии и свободно и честно избраните 
парламенти са от централно значение за всяка демокрация и всеки процес на 
демократизация, и като има предвид, че подкрепянето и прилагането на 
Европейския инструмент за демокрация и права на човека все още не са на висотата 
на значимостта на тези фактори в предишни периоди,

Б. като има предвид, че е необходимо укрепване на организацията на политическите 
партии, по-специално на партиите, които насърчават демократичните ценности, без 
при това да се проявява пристрастност,

В. като има предвид, че подкрепата за новоизбраните свободно и честно парламенти, 
най-вече в страните в преход или в страните, в които ЕС е изпращал мисии за 

                                               
1 ОВ С 265Е, 30.9.2010 г., стр. 3.
2 ОВ C 131E, 5.6.2003 г., стр. 147.
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наблюдение на избори, е от ключово значение,

1. отправя до Съвета следните препоръки:

а) да вземе предвид, че Европейският съюз се нуждае от по-гъвкав и по-малко 
бюрократичен инструмент за подпомагане на политическите фактори, стремящи 
се към демократични промени в своите държави,

б) да предвиди създаването на Европейски фонд за демокрация като организация с 
нестопанска цел за отпускане на безвъзмездни средства, учредена с цел 
укрепване на демократичните институции по света,

в) да представи ясно разграничаване на правомощията на един бъдещ Европейски 
фонд за демокрация, разработено от ЕСВД, Комисията и полското 
председателство,

г) да зачита правото на контрол на Европейския парламент в процеса на 
учредяване на евентуалния бъдещ Европейски фонд за демокрация при 
определянето на годишните цели, приоритетите, очакваните резултати и 
финансовите средства в широк смисъл;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и — за 
сведение, на Комисията.


