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PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ADRESATĂ CONSILIULUI

referitoare la modalitățile de posibilă creare a unui Fond european pentru democrație
(2011/2245(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului de Alexander Graf 
Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, privind modalitățile de posibilă creare a unui Fond 
european pentru democrație (B7-0391/2011),

– având în vedere raportul elaborat de Véronique De Keyser, în numele Comisiei pentru 
afaceri externe, referitor la politicile externe ale UE în favoarea democratizării 
(2011/2032(INI),

– având în vedere articolele 2, 6, 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere rezoluția sa din 25 aprilie 2002 referitoare la Comunicarea Comisiei către 
Consiliu și către Parlamentul European, intitulată „Rolul Uniunii Europene în promovarea 
drepturilor omului și a procesului de democratizare în țările terțe” (COM(2001)0252) 1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru 
promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (IEDDO) 2,

– având în vedere rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la Raportul anual 2009 
privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință3,

– având în vedere acordurile dintre UE și țările terțe și clauzele privind drepturile omului și 
democrația din cuprinsul acestora,

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 mai 2009 privind „Susținerea guvernanței 
democratice: către un cadru consolidat al UE”,

– având în vedere cele trei seturi de concluzii ale Consiliului: cele din 22 octombrie 2009 
privind sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE, cele din 13 decembrie 2010, care 
conțin Raportul privind progresele realizate în 2010 și lista de țări-pilot, precum și cele din 
20 iunie 2011 privind Politica europeană de vecinătate,

– având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și a Comisiei din 25 mai 2011, „Un răspuns nou în 
contextul schimbărilor din țările vecine” (COM(2011)303),

– având în vedere Comunicarea comună a Comisiei privind un parteneriat pentru democrație 
și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene (COM(2011)0200);

                                               
1 JO C 131 E, 5.6.2003, p. 147.
2 JO L 386, 29.12.2006, p. 1.
3 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– având în vedere instrumentele financiare tematice și geografice ale Comisiei privind 
democratizarea și drepturile omului, cum ar fi Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului (EIDHR), Instrumentul european pentru vecinătate și parteneriat (IEVP); 

– având în vedere articolul 121 alineatul (3) și articolul 97 din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare (A7-0000/2011),

A. întrucât tratatele Uniunii Europene instituie drepturile omului și democrația ca valori 
fondatoare ale Uniunii și principii și obiective ale acțiunii externe a acesteia;

B. întrucât, în Planul său de acțiune pentru sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE, 
Consiliul își afirmă voința de a crește coerența și eficacitatea sprijinului său, dar întrucât s-
au realizat progrese modeste în acest sens;

C. întrucât UE și statele sale membre nu au transpus încă în practică o abordare coerentă și 
strategică veritabilă în ceea ce privește aspectele democratizării, care să recunoască 
sprijinirea democrației ca o chestiune de sine stătătoare;

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe au demonstrat necesitatea unui angajament mai 
documentat și mai strategic din partea Uniunii Europene în țările care militează pentru 
reforme democratice, cară să aibă la bază o nouă abordare menită să refacă credibilitatea;

E. întrucât abordarea consolidată a sprijinirii democrației, elaborată în contextul Politicii de 
vecinătate și al documentului UE „Agenda schimbării”, trebuie să fie completată de o 
capacitate mai mare de reacție rapidă în contextul ultimelor evoluții în domeniul  
democrației;

F. întrucât IEDDO se axează pe măsurile pe termen lung care vin în completarea 
instrumentelor geografice existente ale UE; 

G. întrucât partidele politice, personalitățile politice (disidenți, reprezentanți ai opoziției, 
lideri tineri), mișcările sociale, reprezentanții societății civile și ai presei (inclusiv 
jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe rețelele de socializare etc.) continuă să joace un rol 
central în fiecare democrație și în fiecare proces de democratizare; întrucât, datorită lipsei 
resurselor, datorită unui mandat restricționat și a unor proceduri excesiv de lungi ale 
IEDDO, acești actori politici au beneficiat până acum numai de un sprijin limitat;

1. adresează Consiliului următoarea recomandare, solicitându-i: 

(a) să se asigure că FED va genera o perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea democrației, oferind un sprijin adaptat la situații, flexibil, într-un timp util și 
orientat de la bază spre vârf, furnizând o reprogramare rapidă acolo unde este nevoie, 
pentru a facilita tranziția democratică în țările partenere;

(b) să se asigure că FED promovează și încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și în cele în tranziție, concentrându-se în special, 
dar nu exclusiv, asupra vecinătății europene;
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(c) să asigure sinergia și complementaritatea cu activitățile statelor membre, ale agențiilor 
lor și ale fundațiilor pe care le finanțează, conlucrând îndeaproape cu acestea, creând 
parteneriate și evitând suprapunerile;

(d) să se asigure că FED are un rol activ în completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente, în special IEDDO; FED ar putea, de la caz la caz,  
lansa proiecte care să fi continuate ulterior de IEDDO, creând o interfață cu IEDDO, astfel 
încât să asigure coerența și sustenabilitatea pe termen lung; 

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi susținute de către UE din cauza restricțiilor 
birocratice și să modeleze FED astfel să manifeste o reticență mai mică în fața riscurilor;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale finanțării dintr-o țară anume, spre un grup larg de 
posibili beneficiari, inclusiv principalii actori politici (personalități politice în curs de 
afirmare, partide politice în formare, mișcări populare și ONG-uri neînregistrate, 
sindicate), grupuri de supraveghere împotriva abuzurilor, persoanele care denunță abuzuri, 
dizidenți, grupuri media și grupuri de reflecție, pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru reforme democratice;

(g) să permită FED să aloce granturi direct beneficiarilor și să reatribuie resurse financiare 
prin entități nonprofit, cum ar fi fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai ales la început, 
ar putea fi un mecanism eficient care ar permite FED să lucreze cu partenerii locali care 
posedă cunoștințele și infrastructurile locale necesare și care se bucură de încrederea 
populației locale;

(h) să mențină o structură de guvernare transparentă și incluzivă, cu o proporție echilibrată 
de reprezentanți ai statelor membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai Parlamentului, și 
experți și profesioniști independenți; să găsească un echilibru între autonomia și 
independența FED și responsabilitatea acestuia față de fondatorii săi;

(i) să integreze în FED canale adecvate pentru cooperarea și coordonarea structurată cu 
actorii implicați aflați la Bruxelles sau la fața locului; să se asigure că între viitorul comitet 
executiv și secretariatul FED și Serviciul European pentru Acțiune Externă (SEAE), 
Comisie și Parlament există o strânsă cooperare și consultare privind strategiile, 
obiectivele și inițiativele respectivelor instrumente UE, precum și un dialog structurat cu 
delegațiile UE și ambasadele locale ale statelor membre;

(j) să se asigure că FED are legături solide cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

(k) să organizeze FED ca o structură administrativă flexibilă și eficientă, cu sediul în 
Bruxelles, dotată cu mecanisme simple de acordare a granturilor; solicitanții nu trebuie să 
fie supuși unor proceduri greoaie de atribuire; cofinanțarea de către beneficiari nu ar trebui 
să fie o condiție preliminară pentru finanțare;

(l) să garanteze că contribuția UE la bugetul FED se face în deplină conformitate cu 
reglementările financiare ale UE, reafirmând totodată dreptul autorității bugetare de a 
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monitoriza și supraveghea modul de utilizare al acestei finanțări;

(m) să confere Parlamentului un rol de supervizare politică generală a activităților FED, 
asigurându-se, printre altele că Parlamentul este informat regulat prin rapoartele anuale ale 
FED;

(n) să se asigure că Parlamentul este implicat pe parcursul întregului proces de creare, 
înființare și funcționare a FED, printre altele și prin includerea unui număr de deputați din 
PE în consiliul său de administrație și în comitetul său executiv, pentru a garanta 
echilibrul politic și a permite Parlamentului să-și aducă contribuția, într-un mod 
semnificativ și sistematic, la definirea orientărilor politice și strategice care stau la baza 
activităților fondului; 

(o) să analizeze impactul și performanțele FED după un an de activitate;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre 
informare, Comisiei, precum și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Ideea unui Fond european pentru democrație a intrat în dezbaterea generală a UE dedicată 
revizuirii politicilor și acțiunilor UE de promovare a democrației ca urmare a evenimentelor 
de pe coasta de sud a Mediteranei. Se intenționează înființarea unei entități semiautonome 
care să sprijine promotorii democrației și evoluțiile democratice în toată lumea, într-o manieră 
nebirocratică, care să nu fie asociată în mod direct cu diplomația UE sau cu Comisia 
Europeană. 

Ideea a fost avansată de Înalta Reprezentantă a UE și Vicepreședinta Comisiei, Catherine 
Ashton, și de Comisarul Füle în cadrul noii strategii pentru Politica europeană de vecinătate, 
prezentată în luna mai anul acesta și aprobată ulterior de concluziile Consiliului din iunie.  
Președinția poloneză a Consiliului a plasat FED în rândul priorităților sale și a colaborat activ 
cu toate părțile implicate pentru a promova această idee. Este acum rândul Parlamentului să 
contribuie constructiv la această dezbatere, care a progresat rapid în ultimele săptămâni și să 
se asigure că Parlamentul va fi implicat în înființarea, structura de conducere și controlul 
democratic ale acestui posibil fond european.
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4.7.2011

PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI B7-0072/2011

depusă în conformitate cu articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

referitoare la modalitățile de instituire a unei posibile Fundații europene pentru democrație

Alexander Graf Lambsdorff
în numele Grupului ALDE

Parlamentul European,

– având în vedere cele două seturi de concluzii ale Consiliului privind susținerea 
democrației în cadrul relațiilor externe ale Uniunii Europene: cel din 17 noiembrie 2009 și 
cel din 13 decembrie 2010, acestea din urmă cuprinzând „Raportul privind progresele 
realizate în 2010 și lista de țări-pilot”,

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 mai 2009 privind „Susținerea guvernanței 
democratice: către un cadru consolidat al UE”,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2009 referitoare la 
edificarea democrației în relațiile externe ale UE,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 aprilie 2002 privind Comunicarea Comisiei intitulată 
„Rolul Uniunii Europene în promovarea drepturilor omului și a procesului de 
democratizare în țările terțe” [COM(2001)0252],

– având în vedere articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât partidele politice și parlamentele alese în mod liber și echitabil sunt extrem de 
importante pentru fiecare democrație și pentru fiecare proces de democratizare și întrucât 
modul în care IEDDO a fost susținut și utilizat în trecut nu este în concordanță cu 
importanța acestor actori,

B. întrucât există necesitatea de a consolida organizarea partidelor politice, în special a celor 
care promovează valori democratice, fără a lua partea nici unei tabere, 

C. întrucât sprijinirea sistematică a parlamentelor nou alese în mod liber și corect, mai ales în 
țările în tranziție sau în care a activat o misiune UE de observare a alegerilor, este extrem 
de importantă,

1. adresează Consiliului următoarele recomandări:

(a) să ia în considerare faptul că Uniunea Europeană are nevoie de un instrument mai 



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

RO

flexibil și mai puțin birocratic prin care să sprijine actorii care luptă pentru schimbări 
democratice în țările lor; 

(b) să preconizeze instituirea unei Fundații europene pentru democrație ca organizație fără 
scop lucrativ, creată pentru a acorda subvenții în vederea consolidării instituțiilor 
democratice din diverse părți ale lumii;

(c) să prezinte o delimitare clară a competențelor viitoarei Fundații europene pentru 
democrație, elaborată de SEAE, de Comisie și de Președinția poloneză;

(d) să respecte dreptul de control al Parlamentului European, în procesul de înființare a 
posibilei viitoare Fundații europene pentru democrație, în ceea ce privește 
determinarea anuală a obiectivelor, priorităților, rezultatelor așteptate și alocărilor de 
fonduri în termeni largi;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și, spre 
informare, Comisiei.


