
PR\881682LT.doc PE475.767v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Užsienio reikalų komitetas

2011/2245(INI)

22.11.2011

PRANEŠIMO PROJEKTAS
su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl galimo 
Europos demokratijos fondo įsteigimo tvarkos
(2011/2245(INI))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff



PE475.767v01-00 2/9 PR\881682LT.doc

LT

PR_INI_art121

TURINYS

Psl.

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI ..........3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................7

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI B7-0391/2011.................................8



PR\881682LT.doc 3/9 PE475.767v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI

dėl galimo Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo tvarkos
(2011/2245(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai, kurią pateikė Alexander Graf 
Lambsdorff ALDE frakcijos vardu dėl galimo Europos demokratijos fondo įsteigimo 
tvarkos (B7-0391/2011),

– atsižvelgdamas į Véronique De Keyser pranešimą Užsienio reikalų komiteto vardu dėl ES 
išorės politikos, kuria remiamas demokratijos diegimas (2011/2032(INI)),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 6, 8 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES vaidmens skatinant žmogaus teises ir
demokratizaciją trečiosiose šalyse (COM(2001) 0252)1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje 
finansavimo priemonę (EDŽTP)2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2009 m. metinės ataskaitos 
dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje3,

– atsižvelgdamas į ES ir trečiųjų šalių sudarytus susitarimus ir tuose susitarimuose esančias 
nuostatas dėl žmogaus teisių ir demokratijos,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Tarybos išvadas dėl paramos demokratiniam 
valdymui siekiant tobulesnės ES sistemos,

– atsižvelgdamas į tris Tarybos išvadų rinkinius: 2009 m. spalio 22 d. Tarybos išvadas 
„Parama demokratijai ES išorės santykiuose“, 2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadas 
„2010 m. pažangos ataskaita ir pavyzdinių šalių sąrašas“ ir 2011 m. birželio 20 d. Tarybos 
išvadas dėl Europos kaimynystės politikos,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. bendrą Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos komunikatą „Naujas požiūris į 
kintančią kaimynystę“ (COM(2011) 0303),

– atsižvelgdamas į bendrą Komisijos komunikatą „ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono 
šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“ (COM(2011) 0200)),

                                               
1 OL C 131 E, 2003 6 5, p. 147.
2 OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– atsižvelgdamas į temines ir geografines Komisijos finansines priemones demokratijai ir 
žmogaus teisėms skatinti (pvz., Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę 
(EIDHR), Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP) ir kt.),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalį ir 97 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę 
(A7-0000/2011),

A. kadangi ES sutartyse žmogaus teisės ir demokratija įtvirtintos kaip pagrindinės ES 
vertybės ir ES išorės veiksmų principai bei tikslai;

B. kadangi Paramos demokratijai išorės santykiuose veiksmų programoje Taryba pareiškė 
norą padidinti savo paramos darną ir veiksmingumą, tačiau šioje srityje padaryta pažanga 
nedidelė;

C. kadangi ES ir jos valstybės narės dar neįgyvendino tikrai darnaus strateginio požiūrio į 
demokratijos kūrimo klausimus, kuriuo parama demokratijai būtų pripažinta kaip savaime 
svarbus dalykas;

D. kadangi Arabų pavasario įvykiai parodė, kad ES, remdamasi gausesne informacija, turi 
aktyviau strategiškai bendradarbiauti su demokratinių reformų siekiančiomis šalimis, ir šis 
bendradarbiavimas turi būti grindžiamas nauju požiūriu, kuriuo būtų atkuriamas 
patikimumas;

E. kadangi taikant pagal ES kaimynystės politiką ir ES pokyčių darbotvarkę propaguojamą 
tvirtesnį požiūrį į paramą demokratijai kartu turi būti didinami pajėgumai greitai reaguoti į 
demokratijos raidos įvykius;

F. kadangi EIDHR daugiausia dėmesio skiriama ilgesnio laikotarpio priemonėms, 
papildančioms esamas geografines ES priemones;

G. kadangi politinės partijos, žymios politinės asmenybės (disidentai, opozicijos veikėjai, 
jauni lyderiai), socialiniai judėjimai, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovai 
(įskaitant žurnalistus, tinklaraštininkus, aktyvius socialinės žiniasklaidos veikėjus ir kt.) ir 
toliau atlieka itin svarbų vaidmenį kiekvienoje demokratinėje šalyje ir demokratijos 
kūrimo procese ir kadangi dėl išteklių trūkumo, ribotų įgaliojimų ir ilgų EIDHR procedūrų 
anksčiau šie veikėjai buvo mažai remiami;

1. teikia šią rekomendaciją Tarybai, ragindamas ją:

a) nustatyti, ar EDF paskatins strategiškesnį politinį ES požiūrį į paramą demokratijai, 
laiku suteikdamas konkrečioms aplinkybėms pritaikytą, lanksčią ir principu „iš apačios į 
viršų“ grindžiamą pagalbą, ir ar greitai bus perprogramuotos lėšos, kai to reikės siekiant 
padėti šalims partnerėms pereiti prie demokratijos;

b) užtikrinti, kad pereinamojo laikotarpio šalyse ir jam besiruošiančiose šalyse EDF 
puoselėtų ir skatintų visapusišką, tvarią demokratiją, daugiausia dėmesio skirdamas 
Europos kaimynystei, tačiau ne tik jai;
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c) garantuoti, kad EDF kurtų sąveiką su ES valstybių narių, jų agentūrų ir jų 
finansuojamų fondų atliekamu darbu ir jį papildytų, kartu glaudžiai su jais 
bendradarbiaudamas, kurdamas partnerystę ir nedubliuodamas darbo;

d) užtikrinti, kad EDF atliktų vaidmenį, papildantį veiklą, vykdomą pagal esamas 
finansavimo priemones, ypač EIDHR, o ne šią veiklą slopinantį; reikiamais atvejais EDF 
turėtų vykdyti projektus, kurie vėliau galėtų būti tęsiami pagal EIDHR, sukuriant sąsają su 
EIDHR, kad ilgesniu laikotarpiu būtų užtikrinta darna ir tvarumas;

e) sudaryti EDF galimybę imtis veiksmų ankstyvais pereinamojo laikotarpio etapais, 
paskatinti greičiau pradėti įgyvendinti projektus, kurių dėl biurokratinių apribojimų iki 
šiol negalėjo remti ES; EDF formuoti taip, kad jis galėtų prisiimti didesnę riziką;

f) ankstyvais konkrečioje šalyje teiktino finansavimo etapais aprėpti plačią galimų 
naudos gavėjų grupę, apimančią pagrindinius politinius veikėjus (kylančius politinius 
veikėjus, naujas politines partijas, visuomeninius judėjimus ir neregistruotas NVO, 
profesines sąjungas), teisių gynimo organizacijas, vidaus informatorius, pavienius 
disidentus, žiniasklaidos kanalus ir ekspertų grupes, kad EDF galėtų remti įvairius 
demokratinių reformų siekiančius veikėjus;

g) suteikti EDF galimybę tiesiogiai teikti dotacijas numatytiems naudos gavėjams ir 
pakartotinai teikti finansavimą per pelno nesiekiančius subjektus, pvz., fondus ir NVO; 
pakartotinis finansavimas, ypač iš pradžių, bus veiksminga priemonė siekiant, kad EDF 
galėtų bendradarbiauti su vietos partneriais, turinčiais reikiamų žinių, vietos infrastruktūrą 
ir vietos gyventojų pasitikėjimą;

h) išlaikyti skaidrią, įtraukią valdymo struktūrą, numatant darnų valstybių narių ir ES 
institucijų, įskaitant Parlamentą, atstovų ir nepriklausomų ekspertų bei specialistų derinį; 
sukurti tam tikrą EDF autonomijos bei nepriklausomumo ir jo atskaitingumo 
finansuotojams pusiausvyrą,

i) į EDF integruoti reikiamus struktūrinio bendradarbiavimo ir koordinavimo su 
Briuselio ir vietos veikėjais kanalus; numatyti glaudų būsimo vykdomojo komiteto bei 
EDF sekretoriato ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), Komisijos ir Parlamento 
bendradarbiavimą ir konsultavimąsi rengiant atitinkamų ES priemonių strategiją, tikslus ir 
iniciatyvas ir palaikant struktūrizuotą dialogą su ES delegacijomis ir valstybių narių 
ambasadomis vietoje,

j) užtikrinti, kad EDF turėtų tvirtus ryšius su naudos gavėjų grupėmis, tačiau ne steigtų 
regioninius biurus, o veiktų per vietos organizacijas ar nepriklausomus ekspertus bei 
specialistus,

k) įsteigti EDF kaip administraciniu požiūriu lanksčią ir efektyvią instituciją su buveine 
Briuselyje ir paprastomis dotacijų teikimo sistemomis; iš pareiškėjų neturėtų būti 
reikalaujama pereiti sudėtingas konkursų procedūras; bendras naudos gavėjų finansavimas 
neturėtų būti būtina finansavimo sąlyga,

l) garantuoti, kad ES įnašas į EDF biudžetą būtų padarytas visapusiškai laikantis ES 
finansinių normų, kartu dar kartą patvirtinant biudžeto valdymo institucijos teisę 
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kontroliuoti ir tikrinti, kaip šis finansavimas naudojamas,

m)  suteikti Parlamentui platų politinės EDF veiklos priežiūros vaidmenį, inter alia, 
užtikrinant, kad Parlamentas būtų nuolat informuojamas teikiant EDF metines ataskaitas,

n) užtikrinti, kad Parlamentas dalyvautų visame EDF kūrimo, steigimo ir administravimo 
procese ir su juo būtų konsultuojamasi, inter alia, į EDF valdybą ir vykdomąjį komitetą 
įtraukiant kelis EP narius, kad būtų garantuota politinė pusiausvyra ir Parlamentas galėtų 
prasmingai ir sistemingai prisidėti apibrėžiant politines ir strategines gaires, kuriomis bus 
grindžiama fondo veikla,

o) praėjus vieniems veiklos metams patikrinti EDF veiklos poveikį ir rezultatus;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai ir 
valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos demokratijos fondo idėja į platesnes ES diskusijas dėl ES demokratijos skatinimo 
politikos ir veiksmų peržiūros buvo įtraukta po įvykių pietinėse Viduržemio jūros regiono 
šalyse. Ketinama įsteigti pusiau autonominį subjektą, kuris galėtų nebiurokratiškai remti 
aktyvius demokratijos rėmėjus ir demokratijos raidą visame pasaulyje ir kuris nebūtų 
tiesiogiai susijęs su ES diplomatija ar Europos Komisija.

Šią idėją naujame šių metų gegužės mėn. pristatytame ir vėliau birželio mėn. Tarybos 
išvadomis patvirtintame Europos kaimynystės politikos plane pateikė Komisijos pirmininko 
pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė C. Ashton ir Komisijos narys S. Füle. Tarybai 
pirmininkaujančiai Lenkijai EDF – vienas iš jos pirmininkavimo prioritetų, ji bendradarbiavo 
su visais suinteresuotaisiais subjektais, kad įgyvendintų šią idėją. Dabar – Parlamento eilė 
konstruktyviai prisidėti prie diskusijų, kuriose praėjusiomis savaitėmis nemažai pasiekta, ir 
užtikrinti, kad Parlamentas būtų įtrauktas į šio galimo Europos fondo steigimą, valdymo 
struktūrą ir tikrinimą.
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PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI B7-0391/2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 1 dalį

dėl galimo Europos demokratijos fondo įsteigimo tvarkos

pateikė Alexander Graf Lambsdorff
ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į dvejus Tarybos išvadų rinkinius dėl paramos demokratijai Europos 
Sąjungai plėtojant išorės santykius: 2009 m. lapkričio 17 d. ir 2010 m. gruodžio 13 d. 
Tarybos išvadas, kuriose pateikiama 2010 m. pažangos ataskaita ir pavyzdinių šalių 
sąrašas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Tarybos išvadas dėl paramos demokratiniam 
valdymui siekiant tobulesnės ES sistemos,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl demokratijos stiprinimo ES 
išorės santykiuose1,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
Europos Sąjungos vaidmens skatinant žmogaus teises ir demokratizaciją trečiosiose šalyse 
(COM(2001) 0252)2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 1 dalį,

A. kadangi politinės partijos ir laisvai, demokratiškai išrinkti parlamentai labai svarbūs 
kiekvienai demokratinei šaliai ir demokratijos kūrimo procesui, o parama EDŽTRP ir jos 
taikymas praeityje dar neatitiko šių veikėjų svarbos;

B. kadangi būtina stiprinti demokratinių politinių partijų, ypač tų, kurios propaguoja 
demokratines vertybes, kūrimąsi nepasirenkant vienos stovyklos;

C. kadangi remti naujus, laisvai ir sąžiningai naujai išrinktus parlamentus, ypač pereinamojo 
laikotarpio šalyse arba tose šalyse, kurios pasinaudojo ES rinkimų stebėjimo misijomis, 
yra ypač svarbu;

1. teikia Tarybai šias rekomendacijas

                                               
1 OL C 265 E, 2010 9 30, p. 3.
2 OL C 131E, 2003 6 5, p. 147.
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a) apsvarstyti, kad Europos Sąjungai yra būtinos lankstesnės ir mažiau biurokratinės 
priemonės, skirtos padėti politiniams veikėjams, kurie savo šalyse siekia demokratinių 
pokyčių,

b) numatyti Europos demokratijos fondo, kuris būtų ne pelno siekianti, subsidijas 
teikianti organizacija, įsteigimą, nes ji visame pasaulyje padėtų sustiprinti 
demokratines institucijas,

c) pateikti aiškiai atskirtas būsimo Europos demokratijos fondo kompetencijas, kurias 
parengtų EIVT, Komisija ir Europos Sąjungai pirmininkaujanti Lenkija,

d) gerbti Europos Parlamento peržiūros teisę ateityje steigiant EDF, nustatant jo metinius 
tikslus, prioritetus, rezultatus, kurių tikimąsi, ir finansus plačiąja prasme;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai.


