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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE

Euroopa demokraatia sihtkapitali võimaliku loomise korraldamise kohta
(2011/2245(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Alexander Graf Lambsdorffi fraktsiooni ALDE nimel tehtud ettepanekut 
võtta vastu soovitus nõukogule Euroopa demokraatia sihtkapitali võimaliku loomise 
korraldamise kohta (B7-0391/2011),

– võttes arvesse Véronique De Keyseri väliskomisjoni nimel esitatud raportit 
demokratiseerimist toetava ELi välispoliitika kohta (2011/2032(INI)),

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 6, 8 ja 21,

– võttes arvesse oma 25. aprilli 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu rolli kohta inimõiguste ja demokratiseerimise 
edendamisel kolmandates riikides (KOM(2001)0252) 1,,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks 
kogu maailmas (demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend) 2,

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2010. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis käsitleb 
inimõigusi maailmas 2009. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas3,

– võttes arvesse kõiki Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelisi lepinguid ning 
kõnealustes lepingutes sisalduvaid inimõiguste ja demokraatia klausleid,

– võttes arvesse nõukogu 18. mai 2009. aasta järeldusi, milles käsitletakse demokraatliku 
valitsemistava toetamist täiustatud ELi raamistiku suunas,

– võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2009. aasta järeldusi demokraatia toetamise kohta ELi 
välissuhetes, nõukogu 13. detsembri 2010. aasta järeldusi, millega koos esitati 2010. aasta 
eduaruanne ja katseriikide nimekiri, ning 20. juuni 2011. aasta järeldusi Euroopa 
naabruspoliitika kohta,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa 
Komisjoni 25. mai 2011. aasta ühisteatist uue lähenemisviisi kohta muutuvale naabrusele 
(KOM(2011)0303),

– võttes arvesse komisjoni ühisteatist „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja 
ühise heaolu nimel” (KOM(2011)0200),

– võttes arvesse komisjoni demokratiseerimise ja inimõigustega seotud temaatilisi ja 
geograafilisi rahastamisvahendeid, nagu demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

                                               
1 ELT C 131 E, 5.6.2003, lk 147.
2 ELT L 386, 29.12.2006, lk 1.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0489.
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rahastamisvahend (EIDHR) ja Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument (ENPI),

– võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 3 ja artiklit 97,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ning arengukomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et ELi aluslepingutes on inimõigused ja demokraatia kuulutatud liidu 
põhiväärtusteks ning liidu välistegevuse põhimõteteks ja eesmärkideks;

B. arvestades, et nõukogu kinnitas ELi tegevuskavas demokraatia toetamiseks ELi 
välissuhetes tahet suurendada oma toetuse sidusust ja tõhusust, ent märgib, et selles 
suunas on tehtud vaid vähe edusamme;

C. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid ei ole veel võtnud kasutusele täiesti ühtset ja 
strateegilist lähenemist demokratiseerimise küsimusele, milles käsitletaks eraldi 
demokraatia toetamist;

D. arvestades, et araabia kevade sündmused juhtisid tähelepanu sellele, et ELil on vaja 
suhetes demokraatlike reformide poole püüdlevate riikidega võtta strateegilisemalt ja 
rohkem teabel põhinevaid kohustusi, mis põhinevad usaldust taastada aitaval uuel 
lähenemisel;

E. arvestades, et ELi naabruspoliitika ja ELi muutuste kava raames välja töötatud 
demokraatia toetamisele suunatud jõulisemale lähenemisele lisaks on vaja suurendada 
võimet reageerida kiiresti demokraatiaga seotud muutustele;

F. arvestades, et demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi puhul 
keskendutakse pikaajalistele meetmetele, mis täiendavad olemasolevaid ELi geograafilisi 
vahendeid; 

G. arvestades, et erakonnad, väljapaistvad poliitikud (nagu teisitimõtlejad, 
opositsiooniliikmed, noored juhid), ühiskondlikud liikumised, kodanikuühiskonna ja 
meedia esindajad (sealhulgas ajakirjanikud, blogipidajad, sotsiaalmeedia aktivistid jne) 
täidavad jätkuvalt keskset rolli igas demokraatias ja demokratiseerimise protsessis, ning et 
vahendite puudumise, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi volituste 
piiratuse ja menetluste pikkuse tõttu on nende osaliste toetamine olnud varem piiratud;

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

a) selgitada välja, kas Euroopa demokraatia sihtkapital võimaldab ELil luua 
strateegilisema ja poliitilisema lähenemise demokraatia toetamisele, pakkudes konteksti 
arvestavat, paindlikku, õigeaegset ja alt ülespoole suunatud toetust vajaduse korral koos 
kiire programmimuutusega, et edendada demokraatiale üleminekut partnerriikides;

b) kindlustada, et Euroopa demokraatia sihtkapitali abil tugevdatakse ja edendatakse 
tõelist ja kestvat demokraatiat üleminekueelsetes ja üleminekuriikides, keskendudes 
eelkõige, aga mitte ainult Euroopa naaberriikidele;

c) tagada, et Euroopa demokraatia sihtkapital toimib kooskõlas ELi liikmesriikide, nende 
agentuuride ja nende rahastatavate fondide tegevusega ja täiendab seda, ning et rahastu 
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toimib nendega tihedas koostöös ning selle raames luuakse partnerlusi ja välditakse 
tegevuse kattumist;

d) kindlustada, et Euroopa demokraatia sihtkapital täiendab olemasolevaid 
rahastamisvahendeid, eelkõige demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendit, 
ega takista nende toimimist; vajaduse korral tuleks Euroopa demokraatia sihtkapitali abil 
algatada projekte, mida saab hiljem jätkata demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi raames, ja luua seos sihtkapitali ning demokraatia ja inimõiguste 
Euroopa rahastamisvahendi vahel, et tagada ühtsus ja jätkusuutlikkus pikaajalises 
perspektiivis; 

e) võimaldada Euroopa demokraatia sihtkapitalil tegutseda ülemineku varastes etappides 
ja algatada projekte, mida siiani ei olnud administratiivsete piirangute tõttu võimalik ELil 
toetada, ning muuta Euroopa demokraatia sihtkapital vähem riskitundlikuks;

f) suunata oma tegevus rahastamise varastes etappides teatavas riigis laiemale rühmale 
võimalikele abisaajatele, sealhulgas olulisematele poliitikas osalejatele (esilekerkivad 
poliitikas osalejad, tekkinud erakonnad, kohaliku tasandi liikumised ja registreerimata 
vabaühendused, ametiühingud), järelevalvajatele, teabeandjatele, üksikutele 
teisitimõtlejatele, meediaväljaannetele ja ekspertidele, et toetada Euroopa demokraatia 
sihtkapitali kaudu paljusid demokraatlikele reformidele kaasaaitajaid;

g) võimaldada Euroopa demokraatia sihtkapitali kaudu anda toetust otse määratud 
toetusesaajatele ning jagada uuesti rahastamisvahendeid selliste mittetulundusühenduste 
kaudu nagu fondid ja vabaühendused; eelkõige alguses võib toetuse uuesti jagamine olla 
tõhus vahend, mis võimaldab Euroopa demokraatia sihtkapitalil teha koostööd oma 
partneritega, kellel on vajalikud teadmised ja kohalik infrastruktuur ning keda kohalikud 
inimesed usaldavad;

h) säilitada läbipaistva ja kaasava juhtimisstruktuuri, kus on tasakaalus liikmesriikide ja 
ELi institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendi esindajad, ning kuhu kuuluvad ka 
sõltumatud eksperdid ja erialaasjatundjad; viia tasakaalu Euroopa demokraatia sihtkapitali 
autonoomia ja sõltumatus ning tema aruandluskohustus rahastajate ees;

i) luua Euroopa demokraatia sihtkapitali raames asjakohased kanalid struktureeritud 
koostööks ja koordineerimiseks Brüsselis asuvate ja kohapealsete osalistega ning näha ette 
tihe koordineerimine ja konsulteerimine tulevase täitevkomitee ja Euroopa demokraatia 
sihtkapitali sekretariaadi ning Euroopa välisteenistuse, komisjoni ja parlamendi vahel 
seoses vastavate ELi vahendite strateegiate, eesmärkide ja algatustega ning struktureeritud 
dialoog kohapealsete ELi delegatsioonide ja liikmesriikide saatkondadega;

j) kindlustada, et Euroopa demokraatia sihtkapitalil on tihedad sidemed abisaajate 
rühmadega mitte piirkondlike kontorite kaudu, vaid tehes koostööd kohalike 
organisatsioonide või sõltumatute ekspertide ja erialaasjatundjatega;

k) muuta Euroopa demokraatia sihtkapital halduslikult paindlikuks ja tõhusaks 
põhikohaga Brüsselis asuvaks struktuuriks, millel on lihtsad toetuste andmise 
mehhanismid; taotlejad ei peaks läbima koormavat valikumenetlust ning abisaajate 
osalemine rahastamises ei tohiks olla rahastamise eeltingimus;
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l) tagada, et ELi panus Euroopa demokraatia sihtkapitali eelarvesse on täielikult 
kooskõlas ELi finantseeskirjadega, ja kinnitada eelarvepädeva asutuse õigust kontrollida 
raha kasutamist ja teostada selle üle järelevalvet;

m)  anda parlamendile laialdane Euroopa demokraatia sihtkapitali tegevuse poliitilise 
järelevalvaja roll, kindlustades muu hulgas, et parlamenti teavitatakse Euroopa 
demokraatia sihtkapitali aastaaruannete esitamise kaudu;

n) kindlustada, et parlament kaasatakse Euroopa demokraatia sihtkapitali loomise, 
käivitamise ja toimimise protsessi ning temaga konsulteeritakse, kaasates sealhulgas 
teatava arvu parlamendiliikmeid oma juhatajate nõukogusse ja täitevkomiteesse, et tagada 
poliitiline tasakaal ja võimaldada parlamendil osaleda olulisel määral ja süstemaatiliselt 
sihtkapitali toimimise aluseks olevate poliitiliste ja strateegiliste suuniste 
kindlaksmääramises;

o) vaadata ühe aasta möödudes üle Euroopa demokraatia sihtkapitali mõju ja tulemused;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teavitamise 
eesmärgil komisjonile ja liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa demokraatia sihtkapitali idee tõusis esile üldisema ELi arutelu raames demokraatiat 
edendava ELi poliitika ja tegevuse läbivaatamise üle pärast sündmusi Vahemere 
lõunapiirkonnas. Eesmärk on luua poolautonoomne üksus, mis ei oleks otseselt seotud ELi 
diplomaatia või Euroopa Komisjoniga ning mille kaudu saaks toetada mittebürokraatlikul 
viisil demokraatia aktiviste ja demokraatlikku arengut kogu maailmas.

Idee esitasid liidu kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Ashton ja volinik Füle Euroopa 
naabruspoliitika uutes suunistes, mis esitati käesoleva aasta mais ja kinnitati juunis nõukogu 
järeldustes. Eesistujariik Poola seadis Euroopa demokraatia sihtkapitali oma eesistumisaja 
üheks prioriteediks ning on teinud koostööd kõigi sidusrühmadega selle idee 
edasiarendamiseks. Nüüd on parlamendi kord anda oluline panus arutelusse, mis on viimastel 
nädalatel jõudsalt edenenud, ning kindlustada, et parlament kaasatakse selle võimaliku 
Euroopa rahastamisvahendi loomisesse, juhtimisstruktuuri ja järelevalvesse.
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ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE B7-0391/2011

vastavalt kodukorra artikli 121 lõikele 1

Euroopa demokraatia sihtkapitali võimaliku loomise korraldamine

Alexander Graf Lambsdorff
fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu järeldusi demokraatia toetamise kohta ELi välissuhetes: 17. 
novembri 2009. aasta järeldusi ning 13. detsembri 2010. aasta järeldusi, millega koos 
esitati 2010. aasta eduaruanne ja katseriikide nimekiri;

– võttes arvesse nõukogu 18. mai 2009. aasta järeldusi, milles käsitletakse demokraatliku 
valitsemistava toetamist täiustatud ELi raamistiku suunas,

– võttes arvesse oma 22. oktoobri 2009. aasta resolutsiooni demokraatia tugevdamise kohta 
ELi välissuhetes1,

– võttes arvesse oma 25. aprilli 2002. aasta resolutsiooni seoses komisjoni teatisega Euroopa 
Liidu rolli kohta inimõiguste ja demokratiseerimise edendamisel kolmandates riikides 
(KOM(2001)0252) 2,

– võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 1,

A. arvestades, et erakonnad ning vabalt ja õiglaselt valitud parlamendid on igas 
demokraatlikus süsteemis ning demokratiseerimisprotsessis kesksel kohal, ning 
arvestades, et demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi toetamine ja 
kohaldamine ei ole sellegipoolest olnud vastavuses nende tegurite olulisusega;

B. arvestades vajadust tugevdada erakondade, eelkõige demokraatlikke väärtusi edendavate 
erakondade tegevust, eelistamata ühtegi poliitilist suundumust teisele; 

C. arvestades, et äärmiselt oluline on toetada uusi, vabalt ning õiglaselt valitud parlamente, 
eelkõige üleminekuriikides ja riikides, kuhu EL on saatnud valimisvaatlusmissiooni,

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

                                               
1 ELT C 265 E, 30.9.2010, lk 3.
2 ELT C 131 E, 5.6.2003, lk 147.
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a) võtta arvesse, et Euroopa Liidul on vaja paindlikumat ja vähem bürokraatlikku 
vahendit selleks, et toetada poliitikas osalejaid, kes taotlevad demokraatlikke 
muudatusi oma riigis; 

b) näha ette mittetulundusliku, toetusi andva Euroopa demokraatia sihtkapitali loomine, 
et tugevdada demokraatlikke institutsioone kogu maailmas;

c) esitada tulevase Euroopa demokraatia sihtkapitali volituste selge piiritlus, mille 
töötavad välja Euroopa välisteenistus, komisjon ja eesistujamaa Poola;

d) austada Euroopa Parlamendi järelevalveõigust võimaliku tulevase Euroopa 
demokraatia sihtkapitali loomise protsessis ning selle iga-aastaste eesmärkide, 
prioriteetide, oodatavate tulemuste ja rahaeraldiste kindlaksmääramisel üldiselt;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise 
eesmärgil komisjonile.


