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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI

par Eiropas Demokrātijas fonda iespējamās izveides kārtību
(2011/2245(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ieteikuma priekšlikumu par Eiropas Demokrātijas fonda iespējamās izveides 
kārtību, ko Padomei ALDE grupas vārdā iesniedzis Alexander Graf Lambsdorff (B7-
0391/2011),

– ņemot vērā ziņojumu „ES ārpolitika demokratizācijas atbalstam” (2011/2032(INI)), ko 
Ārlietu komitejas vārdā iesniegusi Véronique De Keyser,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2., 6., 8. un 21. pantu,

– ņemot vērā 2002. gada 25. aprīļa rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam par Eiropas Savienības lomu cilvēktiesību un demokratizācijas veicināšanā 
trešajās valstīs (COM(2001)0252)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā 
pasaulē (EIDHR)2,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 16. decembra rezolūciju par 2009. gada ziņojumu par 
cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā3,

– ņemot vērā nolīgumus starp ES un trešām valstīm un tajos iekļautās cilvēktiesību un 
demokrātijas klauzulas,

– ņemot vērā 2009. gada 18. maija Padomes secinājumus „Atbalsts demokrātiskai 
pārvaldībai — izveidot uzlabotu ES sistēmu”,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 22. oktobra secinājumus par demokrātijas atbalstu ES 
ārējās attiecībās un 2010. gada 13. decembra secinājumus, kuros ir minēts 2010. gada 
progresa ziņojums un izmēģinājuma valstu saraksts, kā arī 2011. gada 20. jūnija 
secinājumus par Eiropas kaimiņattiecību politiku;

– ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Komisijas 2011. gada 25. maija kopīgo paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs” (COM(2011)0303),

– ņemot vērā Komisijas kopīgo paziņojumu „Partnerattiecības demokrātijai un kopīgam 
uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu” (COM(2011)0200);

– ņemot vērā Komisijas tematiskos un ģeogrāfiskos finanšu instrumentus attiecībā uz 
demokratizāciju un cilvēktiesībām (piemēram, Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentu (EIDHR), Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu (ENPI) u. c.),

                                               
1 OV C 131 E, 5.6.2003., 147. lpp.
2 OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– ņemot vērā Reglamenta 121. panta 3. punktu un 97. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā ES līgumos cilvēktiesības un demokrātija ir ietvertas kā Savienības pamatvērtības un 
ārējās rīcības principi un mērķi;

B. tā kā Rīcības programmā par demokrātijas atbalstu ES ārējās attiecībās Padome ir 
apliecinājusi vēlmi palielināt sava atbalsta saskaņotību un efektivitāti, bet šajā ziņā ir gūti 
tikai nelieli panākumi;

C. tā kā ES un tās dalībvalstis vēl nav īstenojušas praksē patiesi saskaņotu un stratēģisku 
pieeju demokratizācijas jautājumiem, atzīstot atbalstu demokrātijai par pašsaprotamu 
jautājumu;

D. tā kā „arābu pavasara” notikumi apliecināja vajadzību pēc informētākas un stratēģiskākas 
ES iesaistīšanās valstīs, kuras cīnās par demokrātiskām reformām, balstoties uz jaunu 
pieeju, lai atjaunotu uzticamību;

E. tā kā spēcīgāka pieeja demokrātijas atbalstam, kura izstrādāta ES kaimiņattiecību politikas 
un pārmaiņu programmas ietvaros, ir jāpapildina ar lielāku spēju ātri reaģēt uz 
notikumiem, kas skar demokrātiju;

F. tā kā EIDHR galvenokārt uzmanību vērš uz ilgtermiņa pasākumiem, kas papildina 
pašreizējos ES ģeogrāfiskos instrumentus; 

G. tā kā politiskās partijas, ievērojami politiskie darbinieki (piemēram, disidenti, opozīcijas 
pārstāvji, jaunie līderi), sociālās kustības, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un plašsaziņas 
līdzekļi (tostarp žurnālisti, blogu autori, sociālo plašsaziņas līdzekļu aktīvisti u. c.) 
joprojām veic īpaši nozīmīgu ieguldījumu jebkurā demokrātijas un demokratizācijas 
procesā un tā kā resursu trūkuma, ierobežotu pilnvaru un ilgstošu EIDHR procedūru dēļ 
atbalsts šiem dalībniekiem ir bijis ierobežots, 

1. vēršas pie Padomes ar šādu ieteikumu, prasot: 

(a) pārliecināties, vai Eiropas Demokrātijas fonds ļauj izveidot stratēģiskāku un 
politiskāku ES pieeju demokrātijas atbalstam, nodrošinot situācijai atbilstīgu, elastīgu, 
savlaicīgu un augšup vērstu palīdzību, vajadzības gadījumā īstenojot ātru pārplānošanu, 
lai atvieglotu pāreju uz demokrātiju partnervalstīs;

(b) nodrošināt, lai Eiropas Demokrātijas fonds veicinātu un sekmētu padziļinātu un 
ilgtspējīgu demokrātiju valstīs pirms pārejas un pārejas periodā, galveno, taču ne vienīgo 
uzsvaru liekot uz Eiropas kaimiņattiecībām;

(c) garantēt, lai Eiropas Demokrātijas fonds izveidotu sinerģijas ar ES dalībvalstu, to 
aģentūru un finansēto fondu veiktajiem pasākumiem un papildinātu tos, tajā pašā laikā 
cieši sadarbojoties ar tiem, izveidojot partnerības un nepieļaujot dublēšanos;

(d) nodrošināt, lai Eiropas Demokrātijas fonds darbotos papildinoši un neierobežotu 
pašreizējo finansēšanas instrumentu, jo īpaši EIDHR, darbības; vajadzības gadījumā 
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Eiropas Demokrātijas fondam būtu jāuzsāk projekti, ko vēlāk var turpināt EIDHR, 
izveidojot saskarni ar EIDHR, lai nodrošinātu ilgtermiņa saskaņotību un ilgtspējību; 

(e) radīt iespēju Eiropas Demokrātijas fondam rīkoties pārejas perioda sākuma posmos, 
ātri uzsākt projektus, kurus ES joprojām nevar atbalstīt birokrātisku ierobežojumu dēļ, un 
veidot Eiropas Demokrātijas fondu tādā veidā, lai tas būtu mazāk pakļauts riskam; (f)

finansēšanas sākuma posmos noteiktā valstī vērsties pie plaša iespējamo līdzekļu 
saņēmēju spektra, tostarp svarīgākajiem politiskajiem dalībniekiem (jauniem politikas 
dalībniekiem, jaunizveidotām politiskām partijām, vietējām kustībām, nereģistrētām 
NVO, arodbiedrībām), uzraudzības struktūrām, ziņotājiem, individuāliem disidentiem, 
plašsaziņas līdzekļiem un ideju laboratorijām, lai atbalstītu visdažādākās iesaistītās puses, 
kas cīnās par demokrātiskām reformām;

(g) radīt iespēju Eiropas Demokrātijas fondam piešķirt dotācijas paredzētajiem 
saņēmējiem tieši un atkārtoti piešķirt resursus ar bezpeļņas struktūru, piemēram, fondu un 
NVO, starpniecību; jo īpaši sākumposmā atkārtota piešķiršana būs efektīvs mehānisms, kā 
mudināt Eiropas Demokrātijas fondu sadarboties ar partneriem uz vietas, kuru rīcībā ir 
vajadzīgās zināšanas un vietējā infrastruktūra un kuriem uzticas vietējie iedzīvotāji; 

(h) saglabāt pārredzamu un ietverošu pārvaldības struktūru, nodrošinot līdzsvarotu 
pārstāvju līdzdalību no dalībvalstīm un ES iestādēm, tostarp Parlamenta, kā arī neatkarīgo 
ekspertu un profesionāļu līdzdalību; nodrošināt līdzsvaru starp Eiropas Demokrātijas 
fonda autonomiju un neatkarību un tā atbildību finansējuma sniedzējiem;

(i) ietvert Eiropas Demokrātijas fondā atbilstīgus strukturētas sadarbības un koordinācijas 
kanālus ar Briselē un uz vietas esošajiem dalībniekiem; nodrošināt ciešu sadarbību un 
apspriešanos starp gaidāmo izpildu komiteju, Eiropas Demokrātijas fonda sekretariātu, 
Eiropas Ārējās darbības dienestu, Komisiju un Parlamentu par attiecīgo ES instrumentu 
stratēģijām, mērķiem un iniciatīvām un strukturētu dialogu ar ES delegācijām un 
dalībvalstu vēstniecībām uz vietas;

(j) nodrošināt, lai Eiropas Demokrātijas fondam būtu ciešas attiecības ar saņēmēju 
grupām, taču bez reģionālo biroju starpniecības, to vietā paļaujoties uz vietējām 
organizācijām vai neatkarīgiem ekspertiem un profesionāļiem;

(k) veidot Eiropas Demokrātijas fondu kā administratīvi elastīgu un efektīvu Briselē 
izvietotu struktūru ar vienkāršiem dotāciju piešķiršanas mehānismiem; pieteikumu 
iesniedzējus nevajadzētu pakļaut smagnējām konkursa procedūrām; saņēmēju 
līdzfinansējumam nevajadzētu būt priekšnoteikumam finansējuma saņemšanai;

(l) nodrošināt, lai ES ieguldījums Eiropas Demokrātijas fondā notiktu pilnīgi saskaņā ar 
ES finanšu noteikumiem, tajā pašā laikā atzīstot budžeta lēmējinstitūcijas tiesības 
uzraudzīt un kontrolēt to, kā šis finansējums tiek izmantots;

(m) piešķirt Parlamentam plašas politiskās uzraudzības pilnvaras pār Eiropas 
Demokrātijas fonda darbībām, tostarp nodrošināt, ka Parlaments tiek informēts par 
Eiropas Demokrātijas fonda ikgadējo ziņojumu iesniegšanu;

(n) nodrošināt Parlamenta līdzdalību un apspriešanos ar to visā Eiropas Demokrātijas 
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fonda izveides, dibināšanas un darbības procesa gaitā, tostarp iekļaujot vairākus Eiropas 
Parlamenta deputātus tā valdē un izpildu komitejā, lai garantētu politisko līdzsvaru un 
mudinātu Parlamentu sniegt ieguldījumu politisko un stratēģisko pamatnostādņu 
noteikšanā, saprātīgi un regulāri pamatojot piešķiršanas darbības;

(o) pēc viena gada darbības pārskatīt Eiropas Demokrātijas fonda ietekmi un darbības 
rezultātus;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informatīvos nolūkos Komisijai un 
dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Ideja par Eiropas Demokrātijas fondu tika ietverta plašākās ES debatēs par ES politikas un 
pasākumu demokrātijas atbalstam pārskatīšanu pēc notikumiem Vidusjūras reģiona dienvidos. 
Mērķis ir izveidot pusautonomu struktūru, kura varētu atbalstīt demokrātijas aktīvistus un 
demokrātijas attīstību visā pasaulē un kura varētu nebūt tieši saistīta ar ES diplomātiju vai 
Eiropas Komisiju.

Šo ideju izvirzīja ES augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece C. Ashton un 
komisārs Š. Füle Eiropas kaimiņattiecību politikas jaunajā izklāstā, kas tika iesniegts šā gada 
maijā un ko atbalstīja jūnija Padomes secinājumos; Padomes Polijas prezidentūra ir 
pasludinājusi Eiropas Demokrātijas fondu par vienu no savas prezidentūras prioritātēm un ir 
sadarbojusies ar visām iesaistītajām pusēm, lai virzītu tālāk šo ideju. Šobrīd Parlamenta ziņā ir 
sniegt konstruktīvu ieguldījumu debatēs, kuras pēdējo nedēļu laikā ir ātri virzījušās uz 
priekšu, un nodrošināt, lai Parlaments tiktu iesaistīts šī iespējamā Eiropas fonda izveidē, 
pārvaldes struktūrā un kontrolē.
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4.7.2011

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI B7-0391/2011

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 121. panta 1. punktu

par Eiropas Demokrātijas fonda iespējamās izveides kārtību

Alexander Graf Lambsdorff
ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 17. novembra un 2010. gada 13. decembra secinājumus 
par demokrātijas atbalstu ES ārējās attiecībās, kuros ir minēts 2010. gada progresa 
ziņojums un izmēģinājuma valstu saraksts;

– ņemot vērā 2009. gada 18. maija Padomes secinājumus „Atbalsts demokrātiskai 
pārvaldībai — izveidot uzlabotu ES sistēmu”,

– ņemot vērā 2009. gada 22. oktobra rezolūciju par demokrātijas veidošanu ES ārējo 
attiecību jomā1,

– ņemot vērā 2002. gada 25. aprīļa rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Eiropas 
Savienības loma cilvēktiesību un demokratizācijas veicināšanā trešās 
valstīs”(COM(2001)0252)2,

– ņemot vērā Reglamenta 121. panta 1. punktu,

A. tā kā visos demokrātijas un demokratizācijas procesos liela nozīme ir poliskām partijām 
un brīvi un godīgi ievēlētiem parlamentiem un tā kā atbalsts Eiropas demokrātijas un 
cilvēktiesību instrumentam (EIDHR) un tā piemērošana vēl līdz šim nav atbildis šo 
dalībnieku nozīmei;

B. tā kā ir nepieciešams stiprināt politisko partiju organizāciju, īpaši to partiju, kuras sekmē 
demokrātijas vērtības, atturoties no atklāta atbalsta paušanas kādai no pusēm; 

C. tā kā atbalsts jaunajiem brīvi un godīgi ievēlētajiem parlamentiem, īpaši valstīs, kurās 
notiek pārmaiņas, un valstīs, uz kurām ES ir nosūtījusi vēlēšanu novērošanas misijas, ir 
ārkārtīgi svarīgs,

1. sniedz Padomei šādus ieteikumus:

                                               
1 OV C 265E, 30.9.2010., 3. lpp.
2 OV C 131E, 5.6.2003., 147. lpp.
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a) ņemt vērā, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīgs elastīgs un mazāk birokrātisks 
instruments, lai palīdzētu politiķiem, kas savās valstīs cenšas panākt demokrātiskas 
pārmaiņas, 

b) paredzēt Eiropas Demokrātijas fondu izveidot kā bezpeļņas dotāciju piešķiršanas 
organizāciju, kura mērķis būtu stiprināt demokrātiskas institūcijas visā pasaulē;

c) skaidri noteikt Eiropas Demokrātijas fonda kompetences, ko būtu izstrādājis Eiropas 
Ārējās darbības dienests (EĀDD), Komisija un Polijas prezidentūra,

d) ievērot Eiropas Parlamenta pārbaudes tiesības iespējamā topošā Eiropas Demokrātijas 
fonda izveides laikā, kā arī gada mērķu, prioritāšu, sagaidāmo rezultātu un finanšu 
piešķīrumu noteikšanā;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informēšanas nolūkā 
Komisijai.


