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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii (END)
(2011/2245(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Alexander Graf Lambsdorff 
za skupinu ALDE, o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro 
demokracii (B7–0391/2011),

– s ohledem na zprávu Véronique De Keyserové, kterou předložila jménem Výboru pro 
zahraniční věci, o vnější politice EU na podporu demokracie (2011/2032(INI)), 

– s ohledem na články 2, 6, 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2002 ke sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu o úloze Evropské unie při podpoře lidských práv a demokratizace ve třetích 
zemích (KOM(2001)0252)1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv 
ve světě (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva - EIDHR)2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv 
ve světě v roce 2009 a o politice Evropské unie v této oblasti3,

– s ohledem na dohody uzavřené mezi Evropskou unií a třetími zeměmi a doložky o lidských 
právech a demokracii obsažené v těchto dohodách,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2009 na téma „Podpora demokratické státní 
správy: směrem k posílenému rámci EU“,

– s ohledem na tři soubory závěrů Rady: ze dne 22. října 2009 o podpoře demokracie
v oblasti vnějších vztahů EU, závěry ze dne 13. října 2010, které obsahují zprávu
o pokroku za rok 2010 a seznam pilotních zemí, a závěry ze dne 20. června 2011
o evropské politice sousedství,

– s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a Komise ze dne 25. května 2011 o novém přístupu k sousedství, 
jež prochází změnami (KOM(2011)0303),

– s ohledem na sdělení Komise o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním 
Středomořím (KOM(2011)0200));

– s ohledem na tematické a geografické finanční nástroje Komise týkající se demokratizace
a lidských práv (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, nástroj pro evropské 
sousedství a partnerství atd.), 

                                               
1 Úř. věst. C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
2 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 1.
3 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– s ohledem na čl. 121 odst. 3 a článek 97 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-
0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že smlouvy EU zakotvují lidská práva a demokracii jako základní 
hodnoty EU a zásady a cíle její vnější činnosti;

B. vzhledem k tomu, že v rámci svého akčního programu na podporu demokracie v rámci 
vnějších vztahů EU vyjádřila Rada svou vůli posílit soudržnost a účinnost své podpory, 
přičemž však došlo jen k omezenému pokroku v tomto směru;

C. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy dosud v praxi nerealizovaly opravdu soudržný
a strategický přístup v otázkách spojených s demokratizací, který by uznal podporu 
demokracie jako oblast, která si zaslouží zvláštní pozornost;

D. vzhledem k tomu, že události tzv. arabského jara prokázaly, že je třeba, aby se EU 
angažovala informovanějším a strategičtějším způsobem v zemích, které usilují
o demokratické reformy, přičemž by se mělo vycházet z nového přístupu, který by pomohl 
obnovit důvěryhodnost;

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby byl posílený přístup k podpoře demokracie, který byl 
přijat v rámci politiky sousedství EU a tzv. agendy pro změnu, doprovázen zvýšenou 
schopností rychle reagovat na vývoj související s demokracií; 

F.  vzhledem k tomu, že nástroj EIDHR je zaměřen na opatření dlouhodobějšího charakteru, 
která doplňují stávající geografické nástroje EU; 

G. vzhledem k tomu, že politické strany, přední politické osobnosti (jako jsou disidenti, 
představitelé opozice, mladí vůdci), společenská hnutí, představitelé občanské společnosti
a sdělovacích prostředků (včetně novinářů, blogerů, aktivistů sociálních médií atd.)
i nadále plní zásadní úlohu v rámci jednotlivých demokracií a demokratizačních procesů,
a vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatku finančních prostředků, omezenému mandátu
a zdlouhavým procesům v rámci nástroje EIDHR byla podpora těchto aktérů v minulosti 
omezena;

1. předkládá Radě toto doporučení, přičemž ji naléhavě vyzývá, aby:

a) vyhodnotila, zda END přinese strategičtější a političtější přístup EU k podpoře 
demokracie tím, že poskytne cílenou, flexibilní a včasnou pomoc vycházející z přístupu 
zdola nahoru, v rámci něhož bude možno v případě potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné k usnadnění přechodu k demokracii v partnerských zemí;

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a podpoře skutečné a udržitelné demokracie
v zemích, které se nacházejí v období před přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by měl být kladen především, nikoli však výhradně, 
na země evropského sousedství;

c) zajistila, že END přinese synergie a bude doplňovat činnosti členských států EU, 
jejich agentur a nadací, kterým poskytují finanční prostředky, přičemž s nimi bude úzce 
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spolupracovat, bude vytvářet partnerství a zamezí zdvojování činností;

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, v rámci níž bude doplňovat, nikoli omezovat 
činnost stávajících nástrojů financování, především nástroje EIDHR; ve vhodných 
případech by END měla zahájit projekty, které by mohly později pokračovat v rámci 
nástroje EIDHR, přičemž by vytvořila rozhraní s nástrojem EIDHR, aby se tak
v dlouhodobém měřítku zajistila konzistentnost a udržitelnost; 

e) umožnila END, aby působila v prvních fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení; a aby formovala END tak, aby byla otevřenější k podstupování rizik;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických aktérů (nově vznikajícím politickým aktérům, 
rodícím se politickým stranám, hnutím z řad široké veřejnosti a neregistrovaným 
nevládním organizacím, odborovým organizacím), subjektů dohledu, informátorů, 
individuálních disidentů, sdělovacích prostředků a skupin odborníků, aby tak END mohla 
podporovat široké spektrum aktérů, kteří usilují o demokratické reformy;

g) umožnila END udělovat granty přímo zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky prostřednictvím neziskových subjektů, jako jsou nadace
a nevládní organizace; zejména v úvodní fázi bude představovat přerozdělování 
grantových prostředků účinný mechanismus, jenž END umožní pracovat s partnery
v místě, kteří mají potřebné znalosti a mají k dispozici místní infrastrukturu, přičemž se 
těší důvěře místních obyvatel;

h) prosazovala transparentní a inkluzivní správní strukturu, která zajistí vyváženou 
kombinaci zástupců z členských států a z evropských orgánů, včetně Parlamentu,
a nezávislých odborníků a lidí z praxe; zajistila rovnováhu mezi autonomií a nezávislostí 
END a její odpovědností vůči subjektům, které jí poskytují finanční prostředky;

i) vytvořila v rámci END vhodné kanály pro strukturovanou spolupráci a koordinace
s aktéry sídlícími jak v Bruselu, tak přímo na místě; zajistila úzkou spolupráci a konzultaci 
mezi budoucím výkonným výborem a sekretariátem END a Evropskou službou pro vnější 
činnost (ESVČ), Komisí a Parlamentem, pokud jde o strategie, cíle a iniciativy v rámci 
jednotlivých nástrojů EU a strukturovaný dialog mezi delegacemi EU a velvyslanectvími 
členských států v místě;

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy se skupinami příjemců, přičemž by se spoléhala 
na místní organizace a nezávislé odborníky a osoby z praxe, aniž by vytvářela místní 
kanceláře;

k) koncipovala END jako administrativně flexibilní a výkonný subjekt sídlící v Bruselu, 
který bude disponovat přímým mechanismem pro udělování grantů; žadatelé by neměli 
být nuceni podstupovat zdlouhavá výběrová řízení; spolufinancování ze strany příjemců 
by nemělo být podmínkou pro získání financování;

l) zajistila, aby byl příspěvek EU do rozpočtu END poskytován v plném souladu
s finančními pravidly EU, přičemž by se mělo opětovně potvrdit právo rozpočtového 
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orgánu sledovat a kontrolovat využití těchto finančních prostředků;

m)  svěřila Parlamentu významnou politickou úlohu v oblasti dohledu na činnostmi END, 
mimo jiné také tím, že zajistí, aby byl Parlament informován prostřednictvím výročních 
zpráv, které by předkládala END;

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, mimo jiné také začleněním několika poslanců 
EP do její správní rady a výkonného výboru, s cílem zajistit politickou rovnováhu
a umožnit Parlamentu, aby přispěl k definování politických a strategických pokynů,
z nichž budou smysluplně a systematicky vycházet činnosti nadace;

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku činnosti END její dopad a výsledky;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi
a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Myšlenka Evropské nadace pro demokracii byla předložena v rámci širší diskuse EU ohledně 
přezkumu politik a činností EU v oblasti podpory demokracie poté, co vypukly události
v jižním Středomoří. Cílem je vytvořit do jisté míry autonomní subjekt, který podporoval 
demokratické aktivisty a rozvoj demokracie na celém světě, aniž by jeho činnost byla 
omezována byrokracií, a který by nebyl přímo spojen s diplomacií EU či Evropskou komisí. 

Tato myšlenka byla předložena vysoké představitelce EU a místopředsedkyni Komisi 
Ashtonové a komisaři Fülemu v nové koncepci evropské politiky sousedství, která byla 
představena v květnu tohoto roku a později podpořena v závěrech ze zasedání Rady z června.
Polské předsednictví v Radě stanovilo END jako jednu z priorit svého předsednictví
a spolupracovalo se všemi zúčastněnými stranami s cílem v této záležitosti pokročit. Je teď na 
Parlamentu, aby přispěl konstruktivně do diskuse, která se  v posledních týdnech rychle 
vyvíjela, a aby zajistil zapojení Parlamentu do vytvoření, správní struktury a kontroly tohoto 
fondu, který bude případně vytvořen. 
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4. 7. 2011

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ (B7–0391/2011)

v souladu s čl. 121 odst. 1 jednacího řádu

o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii

Alexander Graf Lambsdorff
za skupinu ALDE

Evropský parlament,

– s ohledem na dva soubory závěrů Rady na téma „Podpora demokracie v oblasti vnějších 
vztahů EU“: závěry ze dne 17. listopadu 2009 a závěry ze dne 13. prosince 2010, které 
obsahují zprávu o pokroku za rok 2010 a seznam pilotních zemí,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2009 na téma „Podpora demokratické státní 
správy: směrem k posílenému rámci EU“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2009 o budování demokracie v rámci vnějších 
vztahů EU1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2002 o sdělení Komise s názvem „Úloha 
Evropské unie při podpoře lidských práv a demokratizace ve třetích zemích“ 
(KOM(2001)0252)2,

– s ohledem na čl. 121 odst. 1 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že politické strany a svobodně a řádně zvolené parlamenty mají 
ústřední význam pro každou demokracii a pro každý demokratizační proces a že
v minulosti podpora a uplatňování EIDHR neodpovídaly významu těchto činitelů,

B. vzhledem k tomu, že je třeba posílit organizovanost politických stran, zejména těch, které 
prosazují demokratické hodnoty, aniž by byla upřednostňována některá z nich, 

C. vzhledem k tomu, že podpora novým, svobodně a řádně zvoleným parlamentům, zejména
v zemích, v nichž probíhá přechod k demokracii nebo do nichž EU vyslala volební 
pozorovatelské mise, je nanejvýš důležitá;

1. dává Radě tato doporučení:

                                               
1 Úř. věst. C 265E, 30.9.2010, s. 3.
2 Úř. věst. C 131E, 5.6.2003, s. 147.
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 a) aby zvážila skutečnost, že Evropská unie potřebuje pružnější a méně byrokratický 
nástroj, který by pomáhal politickým představitelům v úsilí o demokratickou změnu
v jejich zemích, 

 b) aby počítala se založením END jako neziskové organizace poskytující granty, která 
bude vytvořena s cílem posilovat demokratické instituce v zemích celého světa,

 c) aby předložila jasné vymezení působnosti budoucí END, které vypracují ESVČ, 
Komise a polské předsednictví,

 d) aby respektovala právo Evropského parlamentu provádět kontrolu během zřizování 
možné budoucí END, při stanovování jejich ročních cílů, priorit, očekávaných 
výsledků a přídělů finančních prostředků v širokých souvislostech;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci Komisi.
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