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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji (EED)
(2011/2245(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył Alexander Graf Lambsdorff 
w imieniu grupy politycznej ALDE w sprawie warunków ewentualnego utworzenia 
Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (B7-0391/2011),

– uwzględniając sprawozdanie Véronique De Kayser w imieniu Komisji Spraw 
Zagranicznych w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji 
(2011/2032(INI)),

– uwzględniając art. 2, 6, 8 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego roli Unii Europejskiej w propagowaniu 
praw człowieka i demokratyzacji w krajach trzecich (COM(2001)0252)1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie (EIDHR)2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania 
w zakresie praw człowieka na świecie za rok 2009 oraz w sprawie polityki Unii 
Europejskiej w tej dziedzinie3,

– uwzględniając umowy między UE a krajami trzecimi oraz zawarte w tych umowach 
klauzule dotyczące praw człowieka i demokracji,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 maja 2009 r. pt. „Wspieranie demokratycznych 
rządów: w kierunku wzmocnionych ram UE”,

– uwzględniając trzy zbiory konkluzji Rady: z dnia 22 października 2009 r. w sprawie 
wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE, z dnia 13 grudnia 2010 r. 
zawierające sprawozdanie z postępów w 2010 r. i listę krajów pilotażowych oraz z dnia 
20 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa,

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji z dnia 25 maja 2011 r. pt. „Nowa koncepcja działań 
w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” (COM(2011)0303),

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji pt. „Partnerstwo na rzecz demokracji 
i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego” 
(COM(2011)0200),

                                               
1 Dz.U. C 131 E z 5.6.2003, s. 147
2 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– uwzględniając instrumenty finansowe Komisji o charakterze tematycznym i geograficznym 
dotyczące demokratyzacji i praw człowieka (takie jak europejski instrument na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (EIDHR), Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) itp.),

– uwzględniając art. 121 ust. 3 oraz art. 97 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Rozwoju 
(A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że prawa człowieka i demokrację zapisano w traktatach jako 
fundamentalne wartości Unii oraz zasady i cele działań zewnętrznych Unii,

B. mając na uwadze, że w przyjętym przez siebie programie działania na rzecz demokracji 
Rada potwierdziła wolę zwiększenia spójności i skuteczności swojej pomocy, ale że 
nastąpił ograniczony postęp w tym zakresie,

C. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie nie przełożyły jeszcze na działanie 
prawdziwie spójnego i strategicznego podejścia do zagadnień demokratyzacji, w ramach 
którego wspieranie demokracji uznawano by za kwestię autonomiczną,

D. mając na uwadze, że wydarzenia „arabskiej wiosny” ukazały potrzebę bardziej 
przemyślanego i strategicznego zaangażowania ze strony UE na rzecz krajów dążących do 
reform demokratycznych, które opierałoby się na nowym podejściu służącym 
przywróceniu wiarygodności,

E. mając na uwadze, że wzmocnionemu podejściu do wspierania demokracji, rozwijanemu 
w kontekście unijnej polityki sąsiedztwa i unijnego programu działania na rzecz zmian, 
musi towarzyszyć zwiększona zdolność do szybkiego reagowania na rozwój wydarzeń 
związanych z demokracją,

F. mając na uwadze, że EIDHR koncentruje się na środkach długoterminowych, które 
stanowią uzupełnienie istniejących instrumentów UE o charakterze geograficznym, 

G. mając na uwadze, że partie polityczne, wybitni politycy (np. dysydenci, opozycjoniści, 
młodzi przywódcy), ruchy społeczne, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz 
media (w tym dziennikarze, blogerzy, działacze mediów społecznych itd.) nadal 
odgrywają centralną rolę w każdej demokracji i w każdym procesie demokratyzacji oraz 
że ze względu na brak środków, ograniczony mandat i długotrwałe procedury 
obowiązujące w ramach EIDHR wsparcie dla tych podmiotów było w przeszłości 
ograniczone, 

1. kieruje do Rady następujące zalecenie, apelując do niej o: 

a) upewnienie się, czy dzięki EED urzeczywistni się bardziej strategiczne i polityczne 
podejście UE do wspierania demokracji przez zapewnienie odpowiedniej do kontekstu, 
elastycznej, terminowej i oddolnej pomocy, z możliwością szybkiego przeprogramowania, 
gdy jest to potrzebne do ułatwienia transformacji demokratycznej w krajach partnerskich;

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał „głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
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znajdujących się na etapie poprzedzającym transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

c) zagwarantowanie, że EED będzie funkcjonował synergicznie i komplementarnie 
w stosunku do prac prowadzonych przez państwa członkowskie UE oraz zakładane przez 
nie agencje i fundacje, ściśle z nimi współpracując, tworząc partnerstwa i unikając 
powielania działań;

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę uzupełniającą wobec działań istniejących instrumentów 
finansowania, w szczególności EIDHR, oraz nie wpływał hamująco na działalność tych 
instrumentów; w stosownych przypadkach EED powinien inicjować projekty, które mogą 
być później kontynuowane przez EIDHR, sprzęgając swoje działania z działaniami 
EIDHR, tak aby zapewnić spójność i trwałość w perspektywie długoterminowej; 

e) umożliwienie EED działania na wczesnych etapach transformacji, w celu nadania 
impetu projektom, które dotychczas nie mogły być wspierane przez UE ze względu na 
ograniczenia biurokratyczne, a także kształtowanie EED w taki sposób, aby był on 
bardziej otwarty na ryzyko;

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach finansowania w danym kraju, do szerokiej grupy 
potencjalnych beneficjentów, w tym kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących nadzór, organizacji zgłaszających zachowania 
nieetyczne, dysydentów indywidualnych, mediów i zespołów eksperckich, aby umożliwić 
EED wspieranie bardzo różnorodnych podmiotów dążących do reform demokratycznych;

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać dotacje bezpośrednio docelowym beneficjentom 
oraz przekazywać środki finansowe za pośrednictwem podmiotów typu non-profit, takich 
jak fundacje i organizacje pozarządowe; szczególnie na początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie skutecznym mechanizmem umożliwiającym EED 
współpracę z partnerami w terenie, którzy dysponują niezbędną wiedzą i infrastrukturą 
lokalną oraz cieszą się zaufaniem miejscowej ludności;

h) utrzymywanie przejrzystej i angażującej wszystkie strony struktury zarządzania, 
zapewniającej zrównoważony skład przedstawicieli państw członkowskich i instytucji 
unijnych, w tym Parlamentu, oraz niezależnych ekspertów i specjalistów; osiągnięcie 
równowagi między autonomią i niezależnością EED a jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami;

i) wyposażenie EED w odpowiednie kanały ustrukturyzowanej współpracy i koordynacji 
z podmiotami działającymi w Brukseli i poza nią; zapewnienie bliskiej koordynacji 
i konsultacji między przyszłym komitetem wykonawczym i sekretariatem EED 
a Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisją i Parlamentem w sprawach 
związanych ze strategiami, celami i inicjatywami odpowiednich instrumentów UE, a także 
zapewnienie ustrukturyzowanego dialogu z delegacjami UE i ambasadami państw 
członkowskich w terenie;
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j) zadbanie, aby EED miał silne powiązania z grupami beneficjentów, nie prowadząc 
jednak biur regionalnych, a w zamian za to bazując na współpracy z organizacjami 
lokalnymi lub niezależnymi ekspertami i specjalistami;

k) ukształtowanie EED jako elastycznej administracyjnie i wydajnej struktury z siedzibą 
w Brukseli, o prostych mechanizmach przyznawania dotacji; od wnioskodawców nie 
należy wymagać przechodzenia uciążliwych procedur przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być koniecznym warunkiem wstępnym finansowania;

l) zagwarantowanie, że wkład UE do budżetu EED będzie wnoszony w pełnej zgodności 
z przepisami finansowymi UE, przy jednoczesnym potwierdzeniu prawa władzy 
budżetowej do monitorowania i kontrolowania sposobu wykorzystywania środków 
finansowych;

m)  nadanie Parlamentowi roli polegającej na sprawowaniu rozległej kontroli politycznej 
nad działalnością EED, m.in. przez zadbanie, aby Parlament był informowany za pomocą 
przedstawianych przez EED rocznych sprawozdań;

n) zadbanie, aby Parlament był zaangażowany w ciągu całego procesu tworzenia, 
organizowania i prowadzenia EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby posłów do PE do 
zarządu i komitetu wykonawczego EED, tak aby zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i systematyczne wnoszenie wkładu w określanie 
politycznych i strategicznych wytycznych, na których opiera się działalność EED;

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i wyników EED po roku jego działalności;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz, 
tytułem informacji, Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Po wydarzeniach na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego idea Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji stała się elementem bardziej ogólnej unijnej debaty na temat 
przeglądu polityki i działań UE na rzecz demokracji. Planuje się utworzenie 
półautonomicznej jednostki, która mogłaby wspierać działaczy demokratycznych i rozwój 
demokracji na całym świecie, posługując się niebiurokratycznymi metodami, i która nie 
byłaby bezpośrednio związana z dyplomacją UE lub Komisją Europejską.

Ideę tę wysunęli wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji C. Ashton oraz 
komisarz Š. Füle w nowym dokumencie dotyczącym zarysu europejskiej polityki sąsiedztwa, 
przedstawionym w maju br., a następnie popartym w czerwcowych konkluzjach Rady. Polska 
prezydencja Rady uczyniła EED jednym ze swoich priorytetów i współpracowała ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami nad rozwinięciem tej idei. Nadszedł czas, aby 
Parlament wniósł konstruktywny wkład w debatę, która w ostatnich tygodniach szybko się 
rozwija, oraz zapewnił swój udział w organizowaniu, strukturze zarządzania oraz 
nadzorowaniu tego ewentualnego europejskiego funduszu.
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4.7.2011

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY B7-00391/2011

złożony zgodnie z art. 121 ust. 1 Regulaminu

w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

Alexander Graf Lambsdorff
w imieniu grupy politycznej ALDE

Parlament Europejski,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wspierania demokracji w stosunkach 
zewnętrznych UE: z dnia 17 listopada 2009 r. oraz z dnia 13 grudnia 2010 r. zawierające 
sprawozdanie z postępów z 2010 r. i listę krajów pilotażowych,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia18 maja 2009 r. pt. „Wspieranie demokratycznych 
rządów: w kierunku wzmocnionych ram UE”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 października 2009 r. w sprawie budowania 
demokracji w stosunkach zewnętrznych UE1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącą komunikatu Komisji 
w sprawie roli Unii Europejskiej w propagowaniu praw człowieka i demokratyzacji 
w krajach trzecich (COM(2001)0252)2,

– uwzględniając art. 121 ust. 1 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że partie polityczne oraz wybrane w wolnych i sprawiedliwych 
wyborach parlamenty mają decydujące znaczenie dla demokracji i procesu 
demokratyzacji oraz że poparcie dla EIDHR i stosowanie tego instrumentu nie 
odzwierciedliły w przeszłości znaczenia tych podmiotów,

B. mając na uwadze, że konieczna jest lepsza organizacja partii politycznych, zwłaszcza 
tych, które propagują demokratyczne wartości, bez jednoczesnego opowiadania się po 
którejś ze stron, 

C. mając na uwadze, że niezmiernie ważne jest wspieranie nowo wybranych w wolnych 
i sprawiedliwych wyborach parlamentów, zwłaszcza w krajach będących w okresie 
transformacji lub tych, do których Unia Europejska wysłała misje obserwacji wyborów,

                                               
1 Dz.U. C 265E z 30.9.2010, s. 3.
2 Dz.U. C 131E z 5.6.2003, s. 147.
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1. zaleca Radzie, co następuje:

a) wzięcie pod uwagę tego, że Unia Europejska potrzebuje bardziej elastycznego i mniej 
zbiurokratyzowanego instrumentu, który będzie wspomagał podmioty polityczne 
dążące do demokratycznych zmian w ich krajach; 

b) zaplanowanie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji, działającej jako 
nienastawiona na zyski organizacja udzielająca dotacji z myślą o umocnieniu 
instytucji demokratycznych na całym świecie;

c) przedstawienie jasno określonego podziału kompetencji przyszłej Europejskiej 
Fundacji na rzecz Demokracji, który zostanie opracowany przez Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych, Komisję i prezydencję polską;

d) poszanowanie przysługującego Parlamentowi Europejskiemu prawa kontroli 
w procesie ewentualnego tworzenia przyszłej Europejskiej Fundacji na rzecz 
Demokracji oraz określania rocznych celów, priorytetów, spodziewanych wyników 
i przydziału środków finansowych w szerokim rozumieniu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie 
i przekazanie go do wiadomości Komisji.


