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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-
KUNSILL

dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta' Dotazzjoni Ewropea għad-
Demokrazija (EED)
(2011/2245(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill minn Alexander Graf 
Lambsdorff, f’isem il-Grupp ALDE, dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta' 
Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (B7-0391/2011),

– wara li kkunsidra r-rapport ta' Véronique De Keyser, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin, dwar il-politiki esterni tal-UE li jappoġġaw id-demokratizzazzjoni 
(2011/2032(INI)),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 6, 8 u 21 tat-Trattat dwar Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' April 2002 dwar il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar is-sehem tal-Unjoni Ewropea fil-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokratizzazzjoni fil-pajjiżi terzi 
(COM(2001)0252)1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-
promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (EIDHR)2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali 
2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni3,

– wara li kkunsidra l-ftehimiet kollha bejn l-UE u pajjiżi terzi u l-klawsoli dwar id-drittijiet 
tal-bniedem u d-demokrazija inklużi fihom,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta’ Mejju 2009 dwar l-appoġġ għall-
governanza demokratika: lejn qafas imsaħħaħ tal-UE',

– wara li kkunsidra t-tliet settijiet ta' konklużjonijiet tal-Kunsill: dawk tat-22 ta' Ottubru 2009 
dwar l-appoġġ għad-demokrazija fir-relazzjonijiet esterni tal-UE, tat-13 ta' Diċembru 2010 
dwar rapport tal-progress 2010 u lista ta’ pajjiżi pilota u dawk tal-20 ta' Ġunju 2011 dwar 
il-Politika Ewropea tal-Viċinat,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u mill-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2011 
'Risposti ġodda għal Viċinat fi trasformazzjoni' (COM(2011)0303),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni bit-titolu 'Sħubija għad-
demokrazija u l-prosperità komuni fin-nofsinhar tal-Mediterran' (COM(2011)0200),

                                               
1 ĠU C 131 E, 5.6.2003, p. 147.
2 ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1.
3 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– wara li kkunsidra l-istrumenti tematiċi u ġeografiċi finanzjarji tal-Kummissjoni rigward id-
demokratizzazzjoni u d-drittijiet tal-bniedem (bħall-Istrument Ewropew għad-Demokrazija 
u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), u l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija 
(ENPI), eċċ.),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 121(3) u 97 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp (A7-0000/2011),

A. billi t-Trattati tal-Unjoni jħaddnu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija bħala valuri 
fundaturi tal-Unjoni u bħala prinċipji u objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni;

B. billi fl-Aġenda ta’ azzjoni għall-Appoġġ tad-Demokrazija tiegħu fir-relazzjonijiet esterni 
tal-UE, il-Kunsill afferma r-rieda tiegħu li jtejjeb il-koerenza u l-effikaċja tal-appoġġ 
tiegħu, imma billi sar progress limitat f’dan is-sens;

C. billi l-UE u l-Istati Membri tagħha ma ttraduċewx f'azzjoni approċċ verament koerenti u 
strateġiku għall-kwistjonijiet ta' demokratizzazzjoni li jirrikonoxxi l-appoġġ għad-
demokrazija bħala kwistjoni importanti fiha nfisha; 

D. billi l-avvenimenti tar-Rebbiegħa Għarbija wrew il-ħtieġa ta' impenn iktar infurmat u 
strateġiku min-naħa tal-UE ma' pajjiżi li qed iħabirku għar-riformi demokratiċi, ibbażati 
fuq approċċ ġdid maħsub biex jerġa' jistabbilixxi l-kredibilità;

E. billi l-approċċ imsaħħaħ għall-appoġġ tad-demokrazija żviluppat fil-kuntest tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat u tal-Aġenda tal-UE għall-Bidla jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn 
kapaċità ikbar għal reazzjoni rapida għall-iżviluppi li jikkonċernaw id-demokrazija;

F. billi l-(EIDHR) jiffoka fuq miżuri maħsuba għal perjodu ta' żmien itwal li 
jikkomplementaw l-istrumenti ġeografiċi eżistenti tal-UE; 

G. billi l-partiti politiċi, il-persuni politiċi eminenti (bħad-dissidenti, il-figuri tal-
oppożizzjoni, il-mexxejja żgħażagħ), il-movimenti soċjali, ir-rappreżentanti tas-soċjetà 
ċivili u l-midja (inklużi l-ġurnalisti, il-bloggers, l-attivisti tal-midja soċjali, eċċ) għad 
għandhom rwol ċentrali f'kull demokrazija u proċess ta' demokratizzazzjoni, u billi, 
minħabba nuqqas ta' riżorsi, mandati ristretti u proċeduri  tal-EIDHR twal, l-appoġġ għal 
dawn l-atturi kien limitat fil-passat;

1. Jindirizza din ir-rakkomandazzjoni li ġejja lill-Kunsill, u jħeġġu biex: 

(a) ikun ċert jekk l-EDD hix se tiġġenera approċċ tal-UE iktar strateġiku u politiku għall-
appoġġ għad-demokrazija billi tipprovdi għajnuna speċifika għall-kuntest, flessibbli, 
f'waqtha u minn isfel għal fuq bi programazzjoni rapida fejn din tkun meħtieġa biex 
tiffaċilita t-transizzjoni demokratika fil-pajjiżi sieħba; 

(b) jiżgura li l-EDD trawwem u tinkoraġġixxi 'demokrazija fonda u sostenibbli' f'pajjiżi 
f'fasi ta' qabel it-transizzjoni jew f'fasi ta' transizzjoni, b'attenzjoni primarja, għalkemm 
mhux esklużiva, fuq il-Viċinat Ewropew;
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(c) jiggarantixxi li l-EED tiġġenera sinerġiji ma' u tikkomplementa x-xogħol li jsir mill-
Istati Membri tal-UE, l-aġenziji u l-fondazzjonijiet li jiffinanzjaw, waqt li taħdem mill-
qrib magħhom, toħloq sħubiji u tevita d-duplikazzjoni; 

(d) jiżgura li l-EED jkollha rwol li jikkomplementa u ma jillimitax l-attivitajiet tal-
istrumenti eżistenti għall-fondi, partikolarment l-EIDHR; fejn ikun xieraq, l-EED għandha 
tniedi proġetti li iktar tard jistgħu jitkomplew mill-EIDHR, u b'hekk jinħoloq kamp ta' 
azzjoni komuni mal-EIDHR sabiex tkun żgurata l-koerenza u s-sostenibbiltà fuq perjodu 
ta' żmien itwal;  

(e) iqiegħed lill-EED f'pożizzjoni li tkun tista' taġixxi fl-istadji bikrija ta' transizzjoni li 
s'issa ma setgħux ikunu appoġġati mill-UE minħabba restrizzjonijiet burokratiċi;  u li l-
EED tinbena b'tali mod li jagħmilha iktar lesta li tieħu r-riskji; 

(f) jindirizza, fl-istadji bikrija ta' finanzjament għall-pajjiż speċifiku, grupp wiesa' ta' 
benefiċjarji potenzjali, inklużi atturi politiċi ewlenin (atturi politiċi emerġenti, partiti 
politiċi li għadhom qed jibdew, movimenti qrib iċ-ċittadini u NGOs mhux irreġistrati, 
trejdjunjins), gruppi li jgħassu d-drittijiet taċ-ċittadini, l-informaturi, dissidenti 
individwali, midja u think tanks, sabiex l-EED tkun tista' tappoġġa firxa wiesgħa ta' atturi 
li jkunu qed jaħdmu għar-riformi demokratiċi;

(g) jippermetti lill-EED tagħti għotjiet direttament lill-benefiċjarji li għandha l-intenzjoni 
tgħin u tattribwixxi mill-ġdid riżorsi finanzjarji permezz ta' entitajiet li m’għandhomx 
skop ta’ qligħ, bħall-fondazzjonijiet u l-NGOs;  partikolarment fil-bidu, l-attribuzzjoni 
mill-ġdid se tkun mekkaniżmu effettiv biex l-EED taħdem ma' sieħba fil-kamp li jkollhom 
l-għarfien u l-infrastruttura lokali meħtieġa u jgawdu l-fiduċja tan-nies lokali;

(h) imantni struttura ta' governanza trasparenti u inklużiva, li tipprovdi taħlita bbilanċjata 
bejn ir-rappreżentanti mill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE, inkluż il-Parlament, u 
esperti indipendenti u prattikanti; isib bilanċ bejn l-awtonomija u l-indipendenza tal-EED 
u r-responsabilità tagħha lejn il-fundaturi; 

(i) jibni fl-EED mezzi xierqa għall-kooperazzjoni u koordinazzjoni strutturati mal-atturi 
bbażati fi Brussell u fil-kamp; jipprovdi għall-kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kumitat 
Eżekuttiv u s-Segretarjat tal-EED futuri u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE), u l-Kummissjoni u l-Parlament dwar l-istrateġiji, l-objettivi u l-inizjattivi tal-
istrumenti rispettivi tal-UE u djalogu strutturat mad-delegazzjonijiet tal-UE u l-ambaxxati 
tal-Istati Membri fuq il-kamp;

(j) jiżgura li l-EED jkollha rabtiet b'saħħithom mal-gruppi benefiċjarji, iżda mingħajr ma 
jkollha uffiċċji reġjonali, li minflokhom għandha torbot fuq organizzazzjonijiet lokali jew 
esperti indipendenti u prattikanti;

(k) jibni l-EED bħala struttura amministrattivament flessibbli u effiċjenti, ibbażata fi 
Brussell, b'mekkaniżmi ta' għoti ta' finanzjament mingħajr komplikazzjonijiet; l-applikanti 
m'għandux ikollhom jgħaddu minn proċeduri twal u ineffiċjenti ta' talbiet għall-offerti;  il-
kofinanzjament mill-benefiċjarji m'għandux ikun prerekwiżit għall-finanzjament;

(l) jiggarantixxi li l-kontribuzzjoni tal-UE għall-baġit tal-EED tingħata f'konformità sħiħa 
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mar-regoli finanzjarji tal-UE, waqt li jafferma mill-ġdid id-dritt tal-awtorità baġitarja ta' 
monitoraġġ u skrutinju fuq il-mod kif jintużaw dawn il-fondi;

(m) jattribwixxi lill-Parlament rwol ta' superviżjoni ġenerali fuq l-attivitajiet tal-EED, 
inter alia billi jiżgura li l-Parlament jinżamm infurmat permezz tal-preżentazzjoni tar-
rapporti annwali tal-EED;

(n) jiżgura li l-Parlament ikun involut u kkonsultat matul il-proċess kollu tal-ħolqien, it-
twaqqif u t-tmexxija tal-EED, inter alia permezz tal-inklużjoni ta' numru ta' MPE fuq il-
Bord tal-Gvernaturi u l-Kumitat Eżekuttiv tagħha, sabiex ikun garantit bilanċ politiku u 
biex il-Parlament ikun jista' jagħti l-kontribut tiegħu għad-definizzjoni tal-linji gwida 
politiċi u strateġiċi fil-bażi tal-attivitajiet tad-dotazzjoni b'mod sinifikanti u sistematiku;

(o) jirrevedi, wara sena ta' attività, l-impatt u r-rendiment tal-EED; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-idea ta' Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija kienet introdotta fid-dibattitu ġenerali tal-
UE dwar ir-reviżjoni tal-politiki u l-azzjonijiet tal-UE għall-promozzjoni tad-demokrazija 
wara l-avvenimenti fin-Nofsinhar tal-Mediterran.  L-intenzjoni hija li titwaqqaf entità semi-
awtonoma li tkun tista' tappoġġa l-attivisti tad-demokrazija u l-iżviluppi demokratiċi madwar 
id-dinja b'mod mhux burokratiku u li ma jkunx direttament assoċjat mad-diplomazija tal-UE 
jew mal-Kummissjoni Ewropea.

L-idea tressqet mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà Ashton u mill-Kummissarju Füle fil-proposti l-ġodda għall-Politika Ewropea tal-
Viċinat, imressqa f'Mejju ta' din is-sena, u wara kienet appoġġata fil-Konklużjonijiet tal-
Kunsill ta' Ġunju. Il-Presidenza tal-Kunsill Pollakka għamlet l-EED waħda mill-prijoritajiet 
tal-presidenza tagħha u ħadmet mal-partijiet interessati kollha biex tippromwovi l-idea. Issa 
f'idejn il-Parlament biex jagħti kontribut pożittiv għad-dibattitu, li mexa b'pass mgħaġġel 
f'dawn l-aħħar ġimgħat, u jiżgura li l-Parlament ikun involut fit-twaqqif, l-istruttura ta' 
governanza u l-iskrutinju ta' dan il-Fond Ewropew possibbli.
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4.7.2011

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI LILL-KUNSILL B7- 0391/2011

imressqa skont l-Artikolu 121(1) tar-Regoli ta' Proċedura

dwar il-modalitajiet għall-istabbiliment possibbli ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija

Alexander Graf Lambsdorff
f'isem il-Grupp ALDE

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra ż-żewġ settijiet ta' konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-appoġġ għad-
demokrazija fil-kuntest tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea: dawk tas-
17 ta’ Novembru 2009 u dawk tat-13 ta’ Diċembru 2010 li fihom ir-rapport ta’ progress 
2010 u lista ta’ pajjiżi pilota,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta’ Mejju 2009 dwar l-appoġġ għall-
governanza demokratika: lejn titjib tal-qafas tal-UE,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2009 dwar il-bini tad-
demokrazija fir-relazzjonijiet barranin tal-UE1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' April 2002 dwar il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar is-sehem tal-Unjoni Ewropea fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 
u d-demokratizzazzjoni fil-pajjiżi terzi (COM(2001)0252)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 121(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi partiti politiċi u parlamenti eletti b’mod ħieles u ġust huma ta’ importanza ċentrali 
għal kull demokrazija u kull proċess ta’ demokratizzazzjoni, u billi l-appoġġ għall-
Inizjattiva Ewropea għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) u l-
implimentazzjoni tagħha fl-imgħoddi ma korrispondendewx għall-importanza ta’ dawn l-
atturi,

B. billi hemm ħtieġa għat-tisħiħ tal-organizzazzjoni tal-partiti politiċi, partikolarment dawk li 
jippromwovu l-valuri demokratiċi, filwaqt li tinżamm l-imparzjalità, 

C. billi l-appoġġ għal parlamenti ġodda u eletti b’mod ħieles u ġust, speċjalment f'pajjiżi li 
għaddejjin minn transizzjoni u dawk li fihom l-UE bagħtet missjonijiet ta’ osservazzjoni 
tal-elezzjonijiet, huwa importanza kbira,

                                               
1 ĠU C 265E, 30.9.2010, p. 3.
2 ĠU C 131E, 5.6.2003, p. 147.
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1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

(a) li jqis li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn strument aktar flessibbli u anqas 
burokratiku biex tgħin lill-protagonisti politiċi li qed jaħdmu għal bidla demokratika 
fil-pajjiżi tagħhom, 

(b) li jipprevedi l-istabbiliment ta’ Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED) bħala 
organizzazzjoni mhux bi skop ta’ profitt u li tagħmel għotjiet, maħluqa biex issaħħaħ 
istituzzjonijiet demokratiċi madwar id-dinja,

(c) li jippreżenta delimitazzjoni ċara tal-kompetenzi ta’ EED futura, imfassla mis-SEAE, 
il-Kummissjoni u l-Presidenza Pollakka,

(d) li jirrispetta d-dritt ta’ skrutinju tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-twaqqif ta' EED 
futura possibbli, fid-determinazzjoni tal-objettivi, il-prijoritajiet, ir-riżultati mistennija 
u l-allokazzjonijiet finanzjarji annwali f’termini wiesgħa;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u, 
għal skopijiet ta’ informazzjoni, lill-Kummissjoni.
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