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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om de nærmere retningslinjer for den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond
(2011/2245(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-
Gruppen om den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond (B7-0391/2011),

– der henviser til betænkning af Véronique De Keyser for Udenrigsudvalget om eksterne EU-
politikker til fremme af demokratisering (2011/2032(INI)),

– der henviser til artikel 2, 6, 8 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet og 
Europa-Parlamentet om, hvordan Den Europæiske Union kan medvirke til at fremme 
menneskerettigheder og demokratisering i tredjelande (KOM(2001)0252)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 
20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og 
menneskerettigheder på verdensplan (EIDHR)2,

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2010 om årsberetningen om 
menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik3,

– der henviser til de aftaler, der er indgået mellem EU og tredjelande, og til de klausuler om 
menneskerettigheder og demokrati, der er indskrevet heri,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. maj 2009 om støtte til demokratisk 
regeringsførelse – mod en styrket EU-ramme,

– der henviser til tre sæt rådskonklusioner: konklusionerne af 22. oktober 2009 om 
demokratistøtte i EU’s eksterne forbindelser, konklusionerne af 13. december 2010, som 
indeholder situationsrapporten for 2010 og listen over pilotlande, samt konklusionerne af 
20. juni 2011 om den europæiske naboskabspolitik,

– der henviser til den fælles meddelelse fra Den Europæiske Unions højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen af 25. maj 2011 "En ny 
tilgang til nabolande i forandring" (KOM(2011)0303),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Et partnerskab for demokrati og fælles 
velstand med det sydlige Middelhavsområde" (KOM(2011)0200));

– der henviser til Kommissionens tematiske og geografiske finansinstrumenter vedrørende 
demokratisering og menneskerettigheder (såsom Det Europæiske Instrument for Demokrati 
og Menneskerettigheder (EIDHR), det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument 
(ENPI) etc.),

                                               
1 EUT C 131 E af 5.6.2003, s. 147.
2 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
3 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 3, og artikel 97,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-
0000/2011),

A. der henviser til, at Unionens traktater værner om menneskerettighederne og demokratiet 
som grundlæggende værdier for EU og som grundlaget og målsætningen for EU's 
optræden udadtil;

B. der henviser til, at Rådet i sit handlingsprogram for demokrati i forbindelserne udadtil gav 
udtryk for sit ønske om at øge sammenhængen og effektiviteten i sin støtte, og henviser 
til, at der kun er sket få fremskridt i den henseende;

C. der henviser til, at EU og dets medlemsstater endnu ikke har iværksat en virkelig 
sammenhængende og strategisk tilgang til demokratiseringsspørgsmål, der anerkender 
demokratistøtte som et særskilt handlefelt;

D. der henviser til, at begivenhederne under ”det arabiske forår” har demonstreret behovet for 
et mere informeret og strategisk engagement fra EU’s side med lande, der stræber efter 
demokratiske reformer, baseret på en ny tilgang udarbejdet med henblik på at genoprette 
troværdigheden;

E. der henviser til, at den styrkede tilgang til demokratistøtte, som blev udviklet i forbindelse 
med EU’s naboskabspolitik og moderniseringsdagsordenen, nødvendigvis må ledsages af 
en øget kapacitet til at reagere hurtigt på begivenheder, der vedrører demokrati;

F. der henviser til, at EIDHR fokuserer på langsigtede foranstaltninger, der supplerer de 
eksisterende geografiske EU-instrumenter; 

G. der henviser til, at politiske partier, fremtrædende politiske personer (som f.eks. 
dissidenter, oppositionsledere, unge ledere), sociale bevægelser, repræsentanter for 
civilsamfundet og medierne (herunder journalister, bloggere, aktivister fra de sociale 
medier etc.) fortsat spiller en central rolle i det enkelte demokrati og den enkelte 
demokratiseringsproces, og til, at støtten til disse aktører tidligere har været begrænset 
som følge af mangel på ressourcer, et begrænset mandat og tidskrævende EIDHR-
procedurer;

1. retter følgende henstilling til Rådet og opfordrer det indtrængende til at: 

a) klarlægge, om den europæiske demokratifond vil skabe en mere strategisk og politisk 
EU-tilgang til demokratistøtte ved at tilvejebringe kontekstspecifik, fleksibel, rettidig og 
bottom-up-orienteret bistand med mulighed for hurtig omprogrammering, når dette er 
nødvendigt for at fremme den demokratiske omstilling i partnerlandene

b) sikre, at den europæiske demokratifond fremmer og tilskynder til ”dybt forankret og 
bæredygtigt demokrati” i lande, der befinder sig omstillings- og før-omstillingsfasen, med 
primært – men ikke eksklusivt – fokus på EU's nabolande

c) garantere, at den europæiske demokratifond udvikler synergier med og 
komplementerer det arbejde, der udføres af EU’s medlemsstater, deres 
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bistandsorganisationer og de fonde, de yder midler til, og samtidig arbejder tæt sammen 
med dem, etablerer partnerskaber og undgår overlapning

d) sikre, at den europæiske demokratifond spiller en rolle, der komplementerer og ikke 
hæmmer de eksisterende finansieringsinstrumenters, navnlig EIDHR’s aktiviteter. Når det 
er hensigtsmæssigt, bør den europæiske demokratifond igangsætte projekter, der senere 
kan fortsættes af EIDHR, og dermed skabe en kontaktflade med EIDHR, således at 
sammenhængen og bæredygtigheden sikres på lang sigt  

e) gøre det muligt for den europæiske demokratifond at agere i de tidlige faser af 
omstillingsprocessen, som hidtil ikke har kunnet støttes af EU pga. bureaukratiske 
restriktioner, og udforme den europæiske demokratifond på en sådan måde, at der er større 
villighed til at løbe en risiko

f) på de tidlige stadier af finansieringen af et konkret land at henvende sig til en bred 
gruppe af mulige støttemodtagere, herunder politiske nøglespillere (nye politiske aktører, 
nystartede politiske partier, græsrodsbevægelser og ikke-registrerede ngo’er, 
fagforeninger), ”vagthunde”, informanter, individuelle dissidenter, medieforetagender og 
tænketanke, for at gøre det muligt for den europæiske demokratifond at støtte en bred vifte 
af aktører, der stræber efter demokratiske reformer

g) gøre det muligt for den europæiske demokratifond at yde støtte direkte til de tilsigtede 
modtagere gennem nonprofitenheder som fonde og ngo’er. Specielt i begyndelsen vil 
videretildeling være en effektiv mekanisme, der kan gøre det muligt for den europæiske 
demokratifond at arbejde med partnere på græsrodsplan, som er i besiddelse af den 
fornødne viden og lokale infrastruktur, og som har lokalbefolkningens tillid

h) bibeholde en gennemsigtig og inklusiv forvaltningsstruktur ved at tilvejebringe en 
afbalanceret blanding af repræsentanter for medlemsstaterne og EU-institutionerne, 
herunder Parlamentet, samt uafhængige eksperter og praktikere, og finde balancen mellem 
den europæiske demokratifonds autonomi og uafhængighed og dens ansvarlighed over for 
bidragsyderne

i) indbygge passende kanaler for struktureret samarbejde og koordination med aktørerne 
i Bruxelles og i “marken” i den europæiske demokratifond. Tilvejebringe tæt koordination 
og rådførelse mellem den kommende fonds bestyrelse og den europæiske demokratifonds 
sekretariat samt EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og Parlamentet om de respektive 
EU-instrumenters strategier, målsætninger og initiativer såvel som en struktureret dialog 
med EU-delegationerne og medlemsstaternes ambassader på stedet

j) sikre, at den europæiske demokratifond har solide forbindelser til grupper af 
støttemodtagere, dog uden at have regionale kontorer, men ved at knytte an til lokale 
organisationer eller uafhængige eksperter og praktikere

k) strukturere den europæiske demokratifond som en administrativt fleksibel og effektiv 
Bruxelles-baseret struktur med enkle støttetildelingsmekanismer. Ansøgerne bør ikke 
pålægges at skulle igennem besværlige udbudsprocedurer, og støttemodtagernes 
medfinansiering bør ikke være en forudsætning for at modtage støtte
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l) garantere, at EU's bidrag til den europæiske demokratifond ydes i fuld 
overensstemmelse med EU's finansielle regler, og samtidig på ny bekræfte 
budgetmyndighedens beføjelse til at overvåge og kontrollere, hvordan disse midler 
anvendes 

m)  give Parlamentet vide rammer til at føre politisk tilsyn med den europæiske 
demokratifonds aktiviteter, bl.a. ved at sikre, at Parlamentet holdes orienteret gennem 
forelæggelsen af fondens årsberetninger

n) sikre, at Parlamentet inddrages og høres igennem hele processen med at skabe, oprette 
og drive den europæiske demokratifond, bl.a. ved at tage en række MEP’er med i 
styrelsesrådet og bestyrelsen med henblik på at sikre politisk balance og sætte Parlamentet 
i stand til at give sit input til udarbejdelsen af de politiske og strategiske retningslinjer, der 
på en meningsfuld og systematisk måde understøtter fondens aktiviteter

o) evaluere den europæiske demokratifonds resultater og præstationer efter et års 
aktivitet;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til 
Kommissionen og medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Tanken om den europæiske demokratifond blev introduceret i forbindelse med den mere 
overordnede EU-debat om evalueringen af EU’s politikker og aktiviteter til fremme af 
demokrati i kølvandet på begivenhederne i det sydlige Middelhavsområde. Hensigten er at 
oprette en delvist selvstyrende enhed, som på ubureaukratisk vis kan støtte 
demokratiaktivister og demokratisk udvikling rundt om i verden, og som ikke har nogen 
direkte forbindelse med EU’s diplomati eller med Europa-Kommissionen.

Tanken blev fremsat af Unionens højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen, 
Catherine Ashton, og kommissær Füle i det nye udkast til den europæiske naboskabspolitik, 
som blev forelagt i maj i år og senere godkendt i Rådets konklusioner fra samlingen i juni. 
Det polske rådsformandskab har gjort den europæiske demokratifond til en af sine prioriteter 
under formandskabet og har arbejdet sammen med alle aktører for at fremme tanken. Nu er 
det op til Parlamentet at yde sit konstruktive bidrag til debatten, som har udviklet sig hastigt i 
løbet af de seneste uger, og sikre, at Parlamentet inddrages i oprettelsen, 
forvaltningsstrukturen og kontrollen af denne mulige EU-fond.
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4.7.2011

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B7-0391/2011)

jf. forretningsordenens artikel 121, stk. 1,

om de nærmere retningslinjer for den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond

Alexander Graf Lambsdorff
for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til de to sæt rådskonklusioner om demokratistøtte i EU's eksterne 
forbindelser, nemlig konklusionerne af 17. november 2009 og konklusionerne af 
13. december 2010, som indeholder situationsrapporten for 2010 og en liste over 
pilotlande,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. maj 2009 om støtte til demokratisk 
regeringsførelse – mod en styrket EU-ramme,

– der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2009 om demokratiopbygning i EU's eksterne 
forbindelser1,

– der henviser til sin beslutning af 25. april 2002 om Kommissionens meddelelse "Hvordan 
den Europæiske Union kan medvirke til at fremme menneskerettigheder og 
demokratisering i tredjelande" (KOM(2001)0252)2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 1,

A. der henviser til, at politiske partier og frit og retfærdigt valgte parlamenter har central 
betydning for ethvert demokrati og enhver demokratiseringsproces, men at opbakningen 
bag og anvendelsen af EIDHR ikke hidtil har afspejlet betydningen af disse aktører;

B. der henviser til, at der er behov for at styrke organisationen i politiske partier, navnlig 
sådanne som fremmer demokratiske værdier uden at tage parti; 

C. der henviser til, at det er yderst vigtigt at støtte nye, frit og retfærdigt valgte parlamenter, 
navnlig i lande, der befinder sig i en overgangsfase, eller hvortil der har været udsendt en 
EU-valgobservationsmission;

1. henstiller til Rådet:

                                               
1 EUT C 265E af 30.9.2010, s. 3.
2 EUT C 131E af 5.6.2003, s. 147.
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a) at indtage den holdning, at Den Europæiske Union har behov for et mere fleksibelt og 
mindre bureaukratisk instrument til at bistå politiske aktører, som arbejder for 
demokratiske ændringer i deres lande 

b) at forestille sig oprettelsen af en europæisk demokratifond som et almennyttigt, 
tilskudsydende organ oprettet med det formål at styrke demokratiske institutioner 
rundt om i verden

c) at forelægge en klar afgrænsning af en fremtidig europæisk demokratifonds beføjelser, 
udarbejdet af EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og det polske formandskab

d) at respektere Europa-Parlamentets ret til indsigt i processen til oprettelse af den mulige 
fremtidige europæiske demokratifond og, i store træk, i fastsættelsen af de årlige 
målsætninger, prioriteter, forventede resultater og bevillinger;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til 
Kommissionen.


