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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten
(2011/2245(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Alexander Graf Lambsdorffin ALDE-ryhmän puolesta esittämän 
ehdotuksen suositukseksi neuvostolle järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston 
mahdollista perustamista varten (B7-0391/2011),

– ottaa huomioon Véronique De Keyserin ulkoasiainvaliokunnan puolesta laatiman 
mietinnön demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta (2011/2032(INI)),

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

– ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionin tehtävästä ihmisoikeuksien ja 
demokratisoitumisen edistämisessä kolmansissa maissa (KOM(2001)0252)1,

– ottaa huomioon demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta 
rahoitusvälineestä 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1889/20062,

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta 
ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta3,

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja kolmansien maiden väliset sopimukset ja niihin 
sisältyvät ihmisoikeus- ja demokratialausekkeet,

– ottaa huomioon neuvoston 18. toukokuuta 2009 esittämät päätelmät demokraattisen 
hallintotavan tukemisesta – kohti EU:n toimintakehyksen vahvistamista,

– ottaa huomioon neuvoston 22. lokakuuta 2009 esittämät päätelmät demokratiakehityksestä 
EU:n ulkosuhteissa, 13. joulukuuta 2010 esittämät päätelmät, jotka sisältävät vuoden 2010 
tilanneselvityksen ja pilottimaiden luettelon, sekä 20. kesäkuuta 2011 esittämät päätelmät 
Euroopan naapuruuspolitiikasta,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission 25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon "Uusi strategia 
muutostilassa olevia naapurimaita varten" (KOM(2011)0303),

– ottaa huomioon komission yhteisen tiedonannon "Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen 
tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa" (KOM(2011)0200),

– ottaa huomioon komission demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksia koskevat 

                                               
1 EUVL C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
2 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0489.
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aihealuekohtaiset ja maantieteelliset rahoitusvälineet, joita ovat esimerkiksi demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline ja eurooppalainen naapuruuden 
ja kumppanuuden väline (ENPI),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan ja 97 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan 
lausunnon (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeudet ja demokratia on kirjattu EU:n perussopimuksiin 
unionin perustavanlaatuisina arvoina ja sen ulkoisen toiminnan periaatteina ja tavoitteina;

B. toteaa, että demokratian tukemista EU:n ulkosuhteissa koskevassa toimintaohjelmassaan 
neuvosto ilmaisi halunsa lisätä antamansa tuen johdonmukaisuutta ja tehokkuutta, mutta 
että tältä osin on edistytty vain vähän;

C. ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät ole vielä ryhtyneet noudattamaan 
käytännössä sellaista aidosti johdonmukaista ja strategista lähestymistapaa 
demokratiakehitystä koskeviin kysymyksiin, jossa demokratiatuki otettaisiin huomioon 
itsenäisenä kysymyksenä;

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee suhteissaan 
demokraattisia uudistuksia tavoitteleviin maihin enemmän tietoon perustuvan ja 
strategisemman sitoumuksen, joka perustuu uuteen, uskottavuuden palauttamiseen 
tähtäävään lähestymistapaan;

E. ottaa huomioon, että EU:n naapuruuspolitiikan ja EU:n muutossuunnitelman puitteissa 
kehitetyn demokratiatukea koskevan tehostetun lähestymistavan lisäksi on lujitettava 
valmiuksia reagoida nopeasti demokratiakehitykseen;

F. ottaa huomioon, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa 
rahoitusvälineessä keskitytään pitkän aikavälin toimiin, joilla täydennetään EU:n nykyisiä 
maantieteellisiä välineitä;

G. ottaa huomioon, että poliittisilla puolueilla, merkittävillä poliittisilla henkilöillä (kuten 
toisinajattelijoilla, opposition jäsenillä ja nuorilla johtajilla), yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden edustajilla (myös toimittajilla, bloginpitäjillä, 
sosiaalisen median aktivisteilla) on yhä keskeinen rooli kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että näille toimijoille annettu tuki on aiemmin ollut vähäistä 
resurssien puutteen sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen tiukasti rajatun tehtävänannon ja menettelyjen keston vuoksi;

1. esittää neuvostolle seuraavat suositukset ja kehottaa sitä 

(a) selvittämään, voidaanko eurooppalaisen demokratiarahaston avulla luoda EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi lähestymistapa demokratiatukeen siten, että se tarjoaisi 
tilanteeseen sopivaa, joustavaa, oikea-aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa tukea ja 
että sitä voitaisiin tarvittaessa muuttaa nopeasti, jotta voidaan helpottaa 
kumppanimaiden siirtymistä demokratiaan;
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(b) varmistamaan, että eurooppalaisen demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä vaiheessa, siten, että keskitytään ensisijaisesti 
mutta ei yksinomaan unionin naapureihin;

(c) huolehtimaan siitä, että eurooppalainen demokratiarahasto luo yhteisvaikutuksia 
jäsenvaltioiden, niiden virastojen ja niiden rahoittamien säätiöiden tekemän työn 
kanssa ja täydentää tällaista toimintaa ja että rahasto toimii tiiviisti yhdessä niiden 
kanssa ja että sen avulla luodaan kumppanuuksia ja vältetään päällekkäisyyksiä;

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja että 
se ei haittaa nykyisten rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen, toimintaa; tarvittaessa eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla olisi käynnistettävä hankkeita, joita demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline voi myöhemmin jatkaa, 
jolloin rahaston ja rahoitusvälineen välille syntyy kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä aikavälillä;

(e) mahdollistamaan sen, että eurooppalainen demokratiarahasto voi toimia siirtymisen 
varhaisissa vaiheissa, käynnistää hankkeita, joita EU ei ole toistaiseksi voinut tukea 
byrokraattisten rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään rahastosta vähemmän riskialttiin;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen kohteeksi 
laajan joukon mahdollisia avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä poliittisia toimijoita 
(uudet poliittiset toimijat, vasta perustetut poliittiset puolueet, ruohonjuuritason 
liikkeet ja rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, ammattiliitot), valvontaryhmiä, 
ilmiantajia, yksittäisiä toisinajattelijoita, tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta voidaan tukea lukuisia erilaisia demokratiaan 
pyrkiviä toimijoita;

(g) antamaan eurooppalaiselle demokratiarahastolle mahdollisuuden myöntää avustuksia 
suoraan edunsaajille ja jakaa uudelleen taloudellisia resursseja voittoa 
tavoittelemattomien yksiköiden, kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, kautta; 
varsinkin alussa uudelleen jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta rahasto voi 
toimia paikan päällä sellaisten kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa tietämystä 
ja paikallista infrastruktuuria ja johon paikallinen väestö luottaa;

(h) pitämään yllä avointa ja osallistavaa hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, myös parlamentin, edustajien sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden tasapainoisen edustuksen 
sekä luomaan tasapainon eurooppalaisen demokratiarahaston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden ja sen rahoittajia kohtaan tarvittavan tilivelvollisuuden välille;

(i) luomaan eurooppalaiseen demokratiarahastoon asianmukaiset kanavat rakenteellista 
yhteistyötä ja koordinointia varten Brysselissä ja paikan päällä olevia toimijoita 
varten  sekä huolehtimaan tiiviistä koordinoinnista eurooppalaisen 
demokratiarahaston tulevan täytäntöönpanoelimen ja sihteeristön, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH), komission ja parlamentin kesken ja huolehtimaan siitä, 
että ne kuulevat toisiaan EU:n välineiden strategioista, tavoitteista ja aloitteista, sekä 
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huolehtimaan rakenteellisesta vuoropuhelusta paikalla toimivien EU:n edustustojen 
ja jäsenvaltioiden lähetystöjen kesken;

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita;

(k) kehittämään eurooppalaiselle demokratiarahastolle hallinnollisesti joustavan ja 
tehokkaan Brysselissä toimivan rakenteen, jolla on yksinkertaiset mekanismit 
avustusten myöntämistä varten; hakijoita ei pitäisi vaatia osallistumaan 
monimutkaisiin hankintamenettelyihin ja edunsaajien osallistuminen rahoitukseen ei 
saisi olla rahoituksen edellytys;

(l) huolehtimaan siitä, että EU:n maksuosuus eurooppalaisen demokratiarahaston 
talousarvioon toimitetaan täysin EU:n varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti, 
ja vahvistamaan budjettivallan käyttäjän oikeuden seurata ja valvoa varojen käyttöä;

(m) antamaan parlamentille laajan poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston vuosikertomukset;

(n) varmistamaan parlamentin mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua merkityksellisellä tavalla ja järjestelmällisesti 
rahaston toimintojen perustana olevien poliittisten ja strategisten suuntaviivojen 
määrittelyyn;

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua uudelleen eurooppalaisen demokratiarahaston 
toiminnan vaikutuksia ja tuloksia;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle 
sekä jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Ajatus eurooppalaisesta demokratiarahastosta on noussut esiin EU:ssa käytävässä yleisessä 
keskustelussa, joka koskee demokratiaa edistävien unionin toimintalinjojen ja toimien 
uudelleentarkastelua, Välimeren eteläpuolisten maiden tapahtumien vuoksi. Tarkoituksena on 
perustaa osittain riippumaton yksikkö, josta voitaisiin tukea demokratiaa puolustavia 
aktivisteja ja demokraattista kehitystä koko maailmassa epäbyrokraattisesti ja joka ei liittyisi 
suoraan EU:n tai komission diplomatiaan.

Ajatuksen esittivät unionin korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Ashton ja 
komission jäsen Füle, kun he esittivät tämän vuoden toukokuussa Euroopan 
naapuruuspolitiikan uuden version, ja kesäkuussa kokoontunut neuvosto hyväksyi sen 
päätelmissään. Puheenjohtajavaltio Puola on ottanut eurooppalaisen demokratiarahaston 
yhdeksi puheenjohtajakautensa painopisteistä ja tehnyt yhteistyötä kaikkien sidosryhmien 
kanssa ajatuksen edistämiseksi. Nyt on parlamentin aika antaa rakentava panoksensa viime 
viikkoina nopeasti edenneeseen keskusteluun ja varmistaa, että parlamentti voi osallistua 
mahdollisen rahaston perustamiseen, hallintorakenteeseen ja valvontaan.
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EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE B7-0391/2011

työjärjestyksen 121 artiklan 1 kohdan mukaisesti

järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten

Alexander Graf Lambsdorff
ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon kahdet neuvoston antamat päätelmät demokratiakehityksestä EU:n 
ulkosuhteissa: 17. marraskuuta 2009 annetut päätelmät ja 13. joulukuuta 2010 annetut 
päätelmät, jotka sisältävät vuoden 2010 tilanneselvityksen ja luettelon pilottimaista,

– ottaa huomioon neuvoston 18. toukokuuta 2009 esittämät päätelmät demokraattisen 
hallintotavan tukemisesta – kohti EU:n toimintakehyksen vahvistamista,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman demokratiakehityksestä 
EU:n ulkosuhteissa1,

– ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
Euroopan unionin tehtävästä ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen edistämisessä 
kolmansissa maissa (KOM(2001)0252)2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 1 kohdan,

A. ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ja vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla valitut 
parlamentit ovat keskeisen tärkeitä kaikille demokratioille ja demokratiakehitykselle ja 
että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa eurooppalaisessa rahoitusvälineessä ei ole 
vielä otettu huomioon näiden tekijöiden merkitystä niiden tukemiselle ja toteuttamiselle,

B. katsoo, että demokraattisten poliittisten puolueiden ja erityisesti demokraattisia arvoja 
edistävien puolueiden järjestäytymistä on lujitettava ottamatta kantaa puoleen tai toiseen,

C. katsoo, että on äärimmäisen tärkeää tukea vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla 
valittuja uusia parlamentteja eritoten maissa, jotka ovat siirtymävaiheessa ja joihin unioni 
on lähettänyt vaalitarkkailuvaltuuskunnan,

1. suosittaa neuvostolle, että

                                               
1 EUVL C 265E, 30.9.2010, s. 3.
2 EUVL C 131E, 5.6.2003, s. 147.
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(a) se ottaa huomioon, että Euroopan unioni tarvitsee joustavamman ja vähemmän 
byrokraattisen välineen auttamaan poliittisia toimijoita, jotka pyrkivät demokraattiseen 
muutokseen maissaan; 

(b) se tarkastelee sellaisen eurooppalaisen demokratiarahaston perustamista, joka on 
voittoa tavoittelematon ja avustuksia myöntävä organisaatio ja joka perustetaan 
demokraattisten instituutioiden lujittamiseksi kaikkialla maailmassa;

(c) se esittää tulevan eurooppalaisen demokratiarahaston selkeät toimivaltarajat, jotka 
EUH, komissio ja puheenjohtajavaltio Puola laativat;

(d) se kunnioittaa Euroopan parlamentin oikeutta valvoa mahdollisen tulevan 
eurooppalaisen demokratiarahaston perustamisprosessia sekä sen vuosittaisten 
tavoitteiden, painopisteiden, odotettavissa olevien tulosten ja määrärahojen 
määrittämistä laajassa mielessä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.


