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AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ CÍMZENDŐ AJÁNLÁSÁRA IRÁNYULÓ 
JAVASLAT

az Európai Demokrácia Alapítvány (EDA) esetleges létrehozásának módozatairól
(2011/2245(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Alexander Graf által az ALDE képviselőcsoportja nevében a Tanácshoz 
intézett, az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozataira vonatozó 
ajánlásra irányuló javaslatra (B7-0391/2011),

– tekintettel a Véronique De Keyser által a Külügyi Bizottság nevében készített jelentésre a 
demokratizálódás érdekében folytatott uniós külpolitikára vonatkozóan (2011/2031(INI)),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 6., 8. és 21. cikkére,

– tekintettel az Európai Uniónak az emberi jogok és a demokratizálódás ügyének harmadik 
országokban történő előmozdításában betöltött szerepéről szóló, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett bizottsági közleménnyel (COM(2001)0252) kapcsolatos 2002. április 
25-i állásfoglalására1,

– tekintettel a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási 
eszközének (EIDHR) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel 2010. december 16-i állásfoglalására az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 
2009-es éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról3,

– tekintettel az EU és harmadik országok közötti megállapodásokra, valamint az e 
megállapodásokban szereplő emberi jogi és demokráciával kapcsolatos záradékokra,

– tekintettel a Tanácsnak „A demokratikus kormányzás támogatása – A megerősített uniós 
keret felé” című, 2009. május 18-i következtetéseire,

– tekintettel a Tanácsnak „A demokráciának az EU külkapcsolatai keretében való 
támogatása” című, , 2009. október 22-i, illetve a 2010. évi jelentést és a kísérleti országok 
listáját tartalmazó, 2010. december 13-i következtetéseire, valamint az európai 
szomszédságpolitikáról szóló, 2011. június 20-i következtetéseire,

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság „Az átalakuló 
szomszédság új megközelítése” című, 2011. május 25-i közös közleményére 
(COM(2011)0303,

– tekintettel a Bizottság a „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán 
térséggel” című közös közleményére (COM(2011)0200));

– tekintettel a Bizottság demokratizálódással és emberi jogokkal kapcsolatos tematikus és 
földrajzi pénzügyi eszközeire (pl. a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 

                                               
1 HL C 131. E, 2003.6.5., 147. o.
2 HL L 386.,2006.12.29., 1. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0489.
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(EIDHR), valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) 
stb.),

– tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkének (3) bekezdésére és 97. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-
0000/2011),

A. mivel az uniós szerződések az emberi jogokat és a demokráciát az Unió alapértékei és az 
Unió külső fellépésének elvei és célkitűzései közé sorolják;

B. mivel a Tanács a demokráciát támogató cselekvési programjában kinyilvánította, hogy 
fokozni kívánja a támogatás hatékonyságát és koherenciáját, de azt is elismerte, hogy e 
tekintetben valamelyes előrelépés történt;

C. mivel az EU és tagállamai még ültették át a gyakorlatba azt a demokratizálódási 
kérdésekkel kapcsolatos, valóban következetes és stratégiai megközelítést, amely saját 
jogú kérdésként ismeri el a demokrácia támogatását;

D. mivel az „arab tavasz” eseményei bebizonyították, hogy az EU részéről megalapozottabb 
és stratégiai elkötelezettség szükséges a demokratikus reformokért küzdő országok 
mellett, és ezen elkötelezettségnek a hitelesség helyreállítására irányuló, új 
megközelítésen kell alapulnia;

E. mivel a demokrácia támogatására irányuló, az EU szomszédságpolitikája és az EU 
változási programja keretében kialakított, határozottabb megközelítésnek a demokráciával 
kapcsolatos fejleményekre való gyors reagáló képességgel kell párosulnia;

F. mivel az EIDHR a meglévő uniós földrajzi eszközöket kiegészítő, hosszú távú 
fellépésekre helyezi a hangsúlyt; 

G. mivel a politikai pártok, neves politikai személyiségek (például másként gondolkodók, 
ellenzékiek, fiatal vezetők), társadalmi mozgalmak, a civil társadalom és a média 
képviselői (többek között újságírók, blogírók, a közösségi médiában tevékenykedő 
aktivisták stb.) továbbra is központi szerepet töltenek be minden demokráciában és 
demokratizálódási folyamatban, és mivel a forráshiány és az EIDHR korlátozott 
mandátuma, valamint elhúzódó eljárásai miatt ezen szereplők támogatása korlátozott volt 
a múltban;

1. a következő ajánlást intézi a Tanácshoz, valamint sürgeti a Tanácsot, hogy: 

a) bizonyosodjon meg arról, hogy az EDA megfelelőbb stratégiai és politikai uniós 
megközelítést alakít-e ki a demokrácia támogatására tartalomspecifikus, rugalmas, kellő 
időben érkező és alulról felfelé építkező segítséget nyújtva, amely gyorsan 
átprogramozható, ha az a partnerországok demokratikus átmenetének elősegítése 
érdekében szükséges;

b) biztosítsa, hogy az EDA az átalakulás előtt álló és az átalakulóban lévő országokban 
előmozdítsa és ösztönözze a „mélyreható és fenntartható demokráciát”, elsősorban, de 
nem kizárólagosan az európai szomszédságpolitikát állítva a középpontba;
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c) szavatolja, hogy az EDA szinergiákat hozzon létre az uniós tagállamok, az általuk 
finanszírozott ügynökségek és alapítványok által elvégzett munkával, illetve kiegészítse 
azt, ugyanakkor partnerségeket létrehozva és az átfedéseket elkerülve szorosan 
együttműködik velük;

d) biztosítsa, hogy az EDA olyan szerepet játsszon, amely nem megnyirbálja, hanem 
kiegészíti a meglévő finanszírozási eszközöket, különösen az EIDHR-t; az EDA adott 
esetben olyan projekteket indítson, amelyeket később az EIDHR folytatni tud, így a 
hosszú távú koherencia és fenntarthatóság biztosítása érdekében kapcsolódási pontot hoz 
létre az EIDHR-rel; 

e) tegye alkalmassá az EDÁ-t arra, hogy az átalakulás kezdeti szakaszában cselekedni 
tudjon, hogy olyan projekteket indítson útjára, amelyeket eddig az EU a bürokratikus 
akadályok miatt nem támogathatott; valamint úgy alakítsa ki az EDÁ-t, hogy az kevésbé 
legyen kockázatkerülő;

f) adott országban, a finanszírozás korai szakaszában szólítsa meg a lehetséges 
kedvezményezettek széles körét, többek között politikai kulcsszereplőket (feltörekvő 
politikai szereplőket, újonnan alakult politikai pártokat, alulról építkező mozgalmakat, be 
nem jegyzett civil szervezeteket és szakszervezeteket), éber megfigyelőket, 
informátorokat, egyes másként gondolkodókat, médiaorgánumokat és tanácsadó 
testületeket, hogy az EDA alkalmassá váljon a demokratikus reformokért küzdő, 
különböző szereplők támogatására;

g) tegye alkalmassá az EDÁ-t arra, hogy közvetlenül a kiválasztott kezdeményezetteknek 
ítélje oda a támogatást, valamint a pénzügyi források újbóli nyújtását nonprofit 
szervezeteken, például alapítványokon és civil szerveken keresztül biztosítsa; az újbóli 
támogatás nyújtása különösen kezdetben lesz olyan hatékony mechanizmus, amely 
alkalmassá teszi az EDÁ-t a partnerekkel való együttműködésre azon az alapon, hogy ők 
rendelkeznek a kellő tudással és a helyi infrastruktúrával, illetve ők élvezik a helyi 
emberek bizalmát;

h) átlátható és befogadó kormányzati struktúrát tartson fenn, amelyben a tagállamok és 
az uniós intézmények képviselői kiegyensúlyozott arányban vannak jelen, ideértve a 
Parlamentet, a független szakértőket és a szakembereket is; teremtsen egyensúlyt az EDA 
autonómiája és függetlensége, valamint a finanszírozók felé történő elszámoltathatósága 
között;

i) építse be a brüsszeli és helyi szereplőkkel történő, szervezett együttműködés és 
koordináció megfelelő csatornáit az EDÁ-ba; az érintett uniós eszközökkel kapcsolatos 
stratégia, célkitűzések és kezdeményezések tekintetében biztosítson szoros 
együttműködést és konzultációt a jövőbeli végrehajtó bizottsággal és az EDA 
titkárságával, valamint az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ), a Bizottsággal és a 
Parlamenttel, illetve folytasson strukturált párbeszédet a helyi uniós küldöttségekkel és 
tagállami nagykövetségekkel;

j) biztosítsa, hogy az EDA szilárd kapcsolatokkal rendelkezzen a kedvezményezett 
csoportokkal, és a regionális irodák helyett inkább a helyi szervezetekre vagy a független 
szakértőkre és szakemberekre támaszkodjon;
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k) az EDÁ-t adminisztratív szempontból rugalmas és hatékony szerkezetű brüsszeli 
intézményként építse fel, amely a támogatások odaítélése tekintetében egyértelmű 
mechanizmusokkal rendelkezik; ahol a pályázóknak nem kell nehézkes pályázati 
eljárásoknak alávetni magukat; valamint a kedvezményezettek társfinanszírozása nem 
előfeltétele a finanszírozásnak;

l) biztosítsa, hogy az EDA költségvetéséhez való uniós hozzájárulásra az uniós pénzügyi 
szabályoknak megfelelően kerüljön sor, ugyanakkor ismételten kijelenti, hogy a 
költségvetési hatóságnak joga van ellenőrizni és megvizsgálni a támogatás 
felhasználásának módját;

m)  a Parlamentet az EDA tevékenysége feletti széleskörű politikai ellenőrzési szereppel 
ruházza fel, többek között biztosítva, hogy a Parlament az EDA éves jelentései 
segítségével folyamatosan tájékozódhasson;

n) biztosítsa, hogy az EDA létrehozatala, felállítása és működtetése során bevonják a 
Parlamentet, illetve konzultáljanak vele – többek között oly módon, hogy néhány európai 
parlamenti képviselőt bevonnak a kormányzótanácsba és a végrehajtó bizottságba, ily 
módon garantálva a politikai egyensúlyt, továbbá lehetővé téve, hogy a Parlament 
érdemben és rendszeresen véleményt nyilváníthasson az Alapítvány tevékenységét 
megerősítő, politikai és stratégiai iránymutatások meghatározása során;

o) az EDA egy éves működését követően vizsgálja felül annak hatását és teljesítményét;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából 
a Bizottságnak és a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Demokrácia Alapítvány gondolata a dél-mediterrán térségben lezajlott 
eseményeket követően a demokrácia támogatásával kapcsolatos uniós politikák és fellépések 
felülvizsgálatáról szóló, általános uniós vita során született meg. A szándékok szerint egy 
olyan félautonóm szervezetet hoznának létre, amely a demokráciáért küzdő aktivistákat és a 
demokratikus eseményeket nem bürokratikus módon támogatná a világban, és amely nem 
kapcsolódna közvetlenül az uniós diplomáciához vagy az Európai Bizottsághoz.

Ezt a gondolatot Catherine Ashton asszony, az Unió főképviselője és a Bizottság alelnöke,, 
valamint Štefan Füle biztos terjesztette elő az európai szomszédságpolitikára vonatkozó, idén 
májusban bemutatott, majd júniusban a Tanács következtetéseiben jóváhagyott új tervben. A 
Tanács lengyel elnöksége számára az EDA az egyik elnökségi prioritás, és az elképzelés 
előmozdítása érdekében valamennyi féllel együttműködött. Most a Parlamenten a sor, hogy az 
utóbbi hetekben gyorsan előrehaladt vitához konstruktív módon járuljon hozzá és biztosítsa, 
hogy a Parlamentet bevonják e lehetséges európai alap felállításába, irányítási struktúrájába és 
felügyeletébe.
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4.7.2011

A TANÁCSHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT B7-0391/11

az eljárási szabályzat 121. cikkének (1) bekezdése alapján

az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozatairól 

Alexander Graf Lambsdorff
az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanácsnak „A demokráciának az EU külkapcsolatai keretében való 
támogatása” című, 2009. november 17-i, illetve 2010. december 13-i következtetéseire, 
amelyek tartalmazzák a 2010. évi jelentést és a kísérleti országok listáját,

– tekintettel a Tanácsnak a „A demokratikus kormányzás támogatása – A megerősített uniós 
keret felé” című, 2009. május 18-i következtetéseire,

– tekintettel az EU külkapcsolataiban történő demokráciaépítésről szóló 2009. október 22-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel „Az Európai Uniónak a harmadik országokban az emberi jogok és a 
demokratizálódás támogatása terén betöltött szerepe” című bizottsági közleményről szóló, 
2002. április 25-i állásfoglalására (COM(2001)0252)2,

– tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkének (1) bekezdésére,

A. mivel a politikai pártok és a szabadon és tisztességesen megválasztott parlamentek minden 
demokrácia és demokratizálódási folyamat szempontjából igen fontosak, és mivel a 
demokrácia és az emberi jogok európai eszközének támogatása és alkalmazása még nem 
áll összhangban az említett szereplők korábbi fontosságával,

B. mivel szükség van a demokratikus pártok szervezésének – pártatlan jelleggel történő –
megerősítésére;

C. mivel rendkívül fontos a szabad és tisztességes választások keretében újonnan 
megválasztott parlamentek támogatása, főként az átalakulóban lévő és az EU választási 
megfigyelő misszióit fogadó országokban;

1. a következő ajánlásokat címezi a Tanácsnak:

                                               
1 HL 265E., 2010. 9. 30., 3. o.
2 HL E 131. 2003. 06. 05., 147. o.
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a) vegye figyelembe, hogy az Európai Uniónak rugalmasabb és kevésbé bürokratikus 
eszközre van szüksége a demokratikus változásokért küzdő politikai szereplők 
támogatásához,

b) tekintse az Európai Demokrácia Alapítványt (EDA) olyan, támogatást nyújtó 
nonprofitszervezetnek, amelyet a világszerte működő demokratikus intézmények 
megerősítése céljából hoztak létre,

c) ismertesse e jövőbeli alapítvány egyértelműen kijelölt hatásköreit, amelyeket az 
Európai Külügyi Szolgálat, a Bizottság és a lengyel elnökség dolgoz ki,

d) tartsa tiszteletben az Európai Parlamentnek a majdani EDA felállítása, az éves 
célkitűzések, a prioritások, a várt eredmények és a pénzügyi források általános 
meghatározása feletti ellenőrzési jogához;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, és tájékoztatás céljából a 
Bizottságnak.


