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ONTWERPONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN 
DE RAAD

over de modaliteiten voor de mogelijke oprichting van een Europees Fonds voor 
Democratie (EDD)
(2011/2245(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad, ingediend door Alexander Graf Lambsdorff 
namens de ALDE-Fractie, over de modaliteiten voor de mogelijke oprichting van een 
Europees Fonds voor Democratie (B7-0391/2011),

– gezien het verslag van Véronique De Keyser, namens de Commissie buitenlandse zaken , 
over het externe beleid van de EU ter bevordering van democratie (2011/2032(INI)),

– gezien de artikelen 2, 6, 8 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien zijn resolutie van 25 april 2002 over de mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement over de rol van de Europese Unie bij de bevordering van de 
mensenrechten en de democratisering in derde landen (COM(2001)0252)1,

– gezien Verordening (EG) nr. 1889/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van 
democratie en mensenrechten in de wereld (EIDHR)2,

– gezien zijn resolutie van 16 december 2010 over het jaarverslag over de mensenrechten in 
de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie3,

– gezien de overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen en de bepalingen over 
de mensenrechten en de democratie in die overeenkomsten,

– gezien de conclusies van de Raad van 18 mei 2009 betreffende het steunen van 
democratisch bestuur - versterking van het EU-kader,

– gezien drie teksten met conclusies van de Raad: die van 22 oktober 2009 over de 
ondersteuning van de democratie in de externe betrekkingen van de EU, die van 13 
december 2010 met het voortgangsverslag 2010 en een lijst van proeflanden en die van 20 
juni 2011 over het Europees Nabuurschapsbeleid,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie van 25 mei 2011 met als titel 
"Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden" (COM(2011)0303),

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie met als titel "Een partnerschap voor 
democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse-Zeegebied" 
(COM(2011)0200),

                                               
1 PB C 131 E van 5.6.2003, blz. 147.
2 PB L 386 van 29.12.2006, blz. 1.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– gezien de thematische en geografische financiële instrumenten van de Commissie met 
betrekking tot democratisering en mensenrechten ( zoals het Europees instrument voor 
democratie en mensenrechten (EIDHR), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI), enz.),

– gezien de artikelen 121, lid 3, en 97 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2011),

A. overwegende dat in de verdragen van de EU nadrukkelijk wordt verklaard dat de rechten 
van de mens en de democratie fundamentele waarden van de Unie en beginselen en 
doelen van het externe optreden van de Unie zijn;

B. overwegende dat de Raad in zijn Agenda voor Actie voor democratieondersteuning in de 
externe betrekkingen van de EU heeft bevestigd dat hij zijn steun samenhangender en 
doeltreffender wil maken, maar dat beperkte vooruitgang op dit gebied is geboekt;

C. overwegende dat de EU en haar lidstaten in de praktijk nog geen samenhangende en 
strategische benadering ter bevordering van de democratie hebben gevolgd waarin de 
ondersteuning van democratische ontwikkelingen als doel op zich wordt erkend;

D. overwegende dat tijdens de Arabische lente duidelijk is geworden dat de EU de 
ontwikkelingen in landen waarin een verlangen naar democratische hervormingen bestaat 
beter moet volgen en zich daar strategischer voor moet inzetten, op basis van een nieuwe 
aanpak gericht op het terugwinnen van haar geloofwaardigheid;

E. overwegende dat naast de sterkere ondersteuning van democratische ontwikkelingen in 
het kader van het EU-Nabuurschapsbeleid en de EU-Agenda voor Verandering ook het 
reactievermogen op democratische ontwikkelingen moet worden versterkt;

F. overwegende dat in het EIDHR de nadruk ligt op maatregelen op de langere termijn die 
een aanvulling vormen op de huidige geografische instrumenten van de EU; 

G. overwegende dat politieke partijen, vooraanstaande politieke individuen (zoals 
dissidenten, oppositieleden, jonge leiders), sociale bewegingen, vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld en de media (waaronder journalisten, bloggers, 
actievoerders in de sociale media, enz.) nog altijd een centrale rol spelen in elke 
democratie en in elk democratiseringsproces, en overwegende dat, vanwege onvoldoende 
middelen, een beperkt mandaat en de lange procedures van het EIDHR, deze spelers in het 
verleden slechts in beperkte mate zijn ondersteund; 

1. beveelt de Raad met klem het volgende aan: 

a) na te gaan of het EED zal leiden tot een meer strategische en politieke EU-aanpak ter 
ondersteuning van democratische ontwikkeling door het verlenen van aan de context 
aangepaste, flexibele, tijdige en praktische steun met snelle herprogrammering indien 
noodzakelijk ter bevordering van democratische ontwikkelingen in partnerlanden;

b) ervoor te zorgen dat het EED verregaande en duurzame democratische ontwikkelingen 
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bevordert in landen in een (pril) overgangsproces, waarbij de nadruk in de eerste plaats, 
maar niet uitsluitend, op de Europese nabuurschapslanden ligt;

c) te waarborgen dat het EED synergieën oplevert met en een aanvulling vormt op de 
werkzaamheden van de EU-lidstaten, hun agentschappen en stichtingen, waarmee het 
nauw samenwerkt, partnerschappen tot stand brengt en overlappingen vermijdt;

d) ervoor te zorgen dat het EED een aanvulling vormt op de activiteiten van de huidige 
financieringsinstrumenten, in het bijzonder het EIDHR, en niet tot een vermindering 
hiervan leidt; indien mogelijk ervoor te zorgen dat in het kader van het EED projecten 
worden gestart die later door het EIDHR kunnen worden voortgezet, en er een link met 
het EIDHR wordt gelegd om samenhang en duurzaamheid op de langere termijn te 
waarborgen; 

e) ervoor te zorgen dat het EED kan worden ingezet in vroege overgangsfases en in het 
kader ervan projecten kunnen worden gestart die de EU tot nu toe niet heeft kunnen 
ondersteunen vanwege bureaucratische beperkingen; het EED zodanig vorm te geven dat 
het meer risico's kan aangaan;

f) ervoor te zorgen dat in een vroeg financieringsstadium in een bepaald land een brede 
groep van mogelijke begunstigden wordt benaderd, waaronder belangrijke politieke 
spelers (opkomende politieke actoren, jonge politieke partijen, volksbewegingen en 
ongeregistreerde ngo's, vakbonden), toezichthouders, klokkenluiders, dissidenten, 
mediakanalen en denktanks, zodat het EED een brede groep voorvechters van 
democratische hervormingen kan ondersteunen;

g) het EED zodanig vorm te geven dat het subsidies rechtstreeks aan begunstigden kan 
toekennen en financiële middelen aan derden kan toekennen via non profitorganisaties, 
zoals stichtingen en ngo's; zich ervan bewust te zijn dat in het bijzonder in het begin dit 
indirect toekennen van financiële middelen een doeltreffende manier vormt om samen te 
werken met lokale partners die over de nodige kennis en lokale infrastructuur beschikken 
en het vertrouwen van de plaatselijke bevolking hebben;

h) voor het fonds een transparante en inclusieve bestuursstructuur te behouden, met een 
evenwichtige verdeling van vertegenwoordigers van de lidstaten en de EU-instellingen, 
waaronder het Parlement, en onafhankelijke deskundigen en professionals; het juiste 
evenwicht te vinden tussen autonomie en onafhankelijkheid enerzijds en 
verantwoordingsplicht ten opzichte van de geldschieters van het EED anderzijds;

i) binnen het EED de nodige kanalen voor gestructureerde samenwerking en coördinatie 
met de betrokkenen in Brussel en ter plaatse te creëren; structuren te creëren voor nauwe 
samenwerking en raadpleging tussen het toekomstige uitvoerend comité en het 
secretariaat van het EED en de Europese dienst voor extern optreden (EDEO), de 
Commissie en het Parlement wat betreft de strategieën, doelstellingen en initiatieven van 
de respectieve EU-instrumenten en een gestructureerde dialoog met de EU-delegaties en 
ambassades van de lidstaten ter plaatse;

j) ervoor te zorgen dat het EED nauwe contacten onderhoudt met groepen begunstigden, 
niet zozeer door middel van regiokantoren, maar door samenwerking met lokale 
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organisaties of onafhankelijke deskundigen en professionals;

k) de EED de vorm te geven van een administratief flexibele en doeltreffende, in Brussel 
gevestigde structuur, met eenvoudige mechanismen voor het toekennen van subsidies; 
ervoor te zorgen dat aanvragers geen zware aanbestedingsprocedures te hoeven 
doorlopen; medefinanciering door begunstigden niet tot een financieringsvoorwaarde te 
maken;

l) te waarborgen dat de EU-bijdrage aan de begroting van het EED in volledige 
overeenstemming met de financiële regelgeving van de EU geschiedt en herhaalt dat de 
begrotingsautoriteit het recht heeft controle uit te oefenen en erop toe te zien hoe deze 
financiering wordt gebruikt;

m)  het Parlement een brede rol voor politiek toezicht op de activiteiten van het fonds te 
geven, onder andere door te waarborgen dat het Parlement op de hoogte wordt gehouden 
door de presentatie van de jaarverslagen van het EED;

n) ervoor te zorgen dat het Parlement wordt betrokken bij en geraadpleegd tijdens het 
gehele oprichtings- en opstartingsproces van het EED en bij het latere functioneren ervan, 
onder andere door een aantal EP-leden een zetel te geven in zijn raad van gouverneurs en 
zijn uitvoerend comité , om een politiek evenwicht te waarborgen en het Parlement in 
staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de politieke en strategische 
richtsnoeren op grond waarvan het fonds zijn activiteiten op zinvolle en systematische 
wijze zal kunnen uitvoeren;

o) na afloop van het eerste jaar de impact en resultaten van het EED te beoordelen;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en - ter informatie 
- aan de Commissie en de lidstaten.
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TOELICHTING

Het idee van een Europees Fonds voor Democratie is ontstaan in het kader van een meer 
algemeen EU-debat over de herziening van het beleid en de activiteiten van de EU ter 
bevordering van democratie, na de gebeurtenissen in het zuidelijke Middellandse-Zeegebied. 
Het doel is een semi-autonome organisatie op te richten die voorvechters van democratie en 
democratische ontwikkelingen overal ter wereld op niet bureaucratische wijze kan 
ondersteunen en niet direct in verband wordt gebracht met de EU-diplomatie of de Europese 
Commissie.

Het idee is gelanceerd door de hoge vertegenwoordiger van de EU en vicevoorzitter van de 
Commissie Ashton en commissaris Füle in het nieuwe overzicht van het Europees 
Nabuurschapsbeleid, dat dit jaar in mei is gepresenteerd en in de conclusies van de Raad van 
juni is goedgekeurd. Het Poolse voorzitterschap van de Raad heeft het EED tot een van zijn 
prioriteiten gemaakt en heeft met alle belanghebbenden samengewerkt om het idee vorm te 
geven. Het is nu aan het Parlement een constructieve bijdrage te leveren aan het debat dat zich 
de afgelopen weken snel heeft ontwikkeld en ervoor te zorgen dat het Parlement zal worden 
betrokken bij de oprichting en de bestuursstructuur van en het toezicht op dit mogelijke 
Europese fonds.
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4.7.2011

ONTWERPAANBEVELING AAN DE RAAD B7–0391/2011

overeenkomstig artikel 121, lid 1, van het Reglement

over de modaliteiten voor de mogelijke oprichting van een Europees Fonds voor Democratie

Alexander Graf Lambsdorff
namens de ALDE-Fractie

Het Europees Parlement,

– gezien de twee teksten met conclusies van de Raad over de ondersteuning van de 
democratie in de externe betrekkingen van de EU, die van 17 november 2009 en die van 
13 december 2010 met het voortgangsverslag 2010 en een lijst van proeflanden,

– gezien de conclusies van de Raad van 18 mei 2009 betreffende het steunen van 
democratisch bestuur - versterking van het EU-kader,

– gezien zijn resolutie van 22 oktober 2009 over democratieopbouw in de externe 
betrekkingen van de EU1,

– gezien zijn resolutie van 25 april 2002 over de mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement over de rol van de Europese Unie bij de bevordering van de 
mensenrechten en de democratisering in derde landen (COM(2001)0252)2,

– gezien artikel 121, lid 1, van zijn Reglement,

A. overwegende dat politieke partijen en met vrije en eerlijke verkiezingen gekozen 
parlementen voor elke democratie en elk democratiseringsproces van centraal belang zijn, 
en dat de ondersteuning en de toepassing van het EIDHR in het verleden niet altijd in 
overeenstemming zijn geweest met het gewicht van die actoren;

B. overwegende dat de organisatie van politieke partijen, vooral van partijen die 
democratische waarden bevorderen, moet worden verbeterd zonder daarbij kant te kiezen; 

C. overwegende dat de systematische ondersteuning van nieuw, vrij en eerlijk gekozen 
parlementen, in het bijzonder in landen die zich tot een democratie ontwikkelen of 
waarheen een verkiezingswaarnemingsmissie van de EU is gezonden, van groot belang is;

1. beveelt de Raad het volgende aan:

                                               
1 PB C 265E van 30.9.2010, blz. 3.
2 PB C 131E van 5.6.2003, blz. 147.
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a) te overwegen dat de Europese Unie een flexibeler en minder bureaucratisch instrument 
nodig heeft om politieke spelers die zich inzetten voor democratische hervormingen in 
hun land bij te staan, 

b) de oprichting te overwegen van een Europees Fonds voor Democratie, een non-
profitorganisatie die steun verleent om de democratische instellingen overal ter wereld 
te versterken,

c) ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van een toekomstig Europees Fonds voor 
Democratie door de EEAS, de Commissie en het Poolse Voorzitterschap duidelijk 
worden omlijnd,

d) het Europees Parlement recht van controle te geven bij de mogelijke oprichting van 
het Europees Fonds voor Democratie, alsook bij het bepalen van de jaarlijkse 
doelstellingen, prioriteiten, verwachte resultaten en algemene financiële toewijzing;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en - ter 
informatie - aan de Commissie.
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