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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

o postupe prípadného založenia európskej nadácie pre demokraciu
(2011/2245(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh odporúčania Rade o postupe prípadného založenia európskej nadácie 
pre demokraciu, ktoré predložil Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE (B7-
0391/2011),

– so zreteľom na správu o vonkajších politikách EÚ v záujme demokratizácie, ktorú v mene 
Výboru pre zahraničné veci predložila Véronique De Keyser (2011/2032(INI)),

– so zreteľom na články 2, 6, 8 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2002 o oznámení Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu o úlohe Európskej únie pri podpore ľudských práv a demokratizácie v tretích 
krajinách (KOM(2001)0252)1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. 
decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv 
vo svete2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských 
právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti3,

– so zreteľom na dohody uzatvorené medzi EÚ a tretími krajinami a ustanovenia o ľudských 
právach a demokracii v týchto dohodách,

– so zreteľom na závery Rady z 18. mája 2009 o podpore demokratickej správy vecí 
verejných: na ceste k posilnenému rámcu EÚ,

– so zreteľom na tri súbory záverov Rady: na závery z 22. októbra 2009 o podpore 
demokracie v rámci vonkajších vzťahov EÚ, z 13. decembra 2010, ktoré obsahujú správu o 
pokroku za rok 2010 a zoznam pilotných krajín, a z 20. júna 2011 o európskej susedskej 
politike,

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 o novej reakcii na meniace sa susedstvo 
(KOM(2011)0303),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú 
prosperitu s južným Stredozemím (KOM(2011)0200),

– o zreteľom na tematické a geografické finančné nástroje Komisie, pokiaľ ide 
o demokratizáciu a ľudské práva (napr. európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, 
nástroj európskeho susedstva a partnerstva atď.),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
2 Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.
3 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– so zreteľom na článok 121 ods. 3 a článok 97 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-
0000/2011),

A. keďže v zmluvách EÚ sú ľudské práva a demokracia zakotvené ako základné hodnoty EÚ 
a ako zásady a ciele vonkajšej činnosti Únie;

B. keďže vo svojom akčnom programe na podporu demokracie Rada potvrdila svoju vôľu 
zlepšiť koherentnosť a účinnosť svojej podpory, ale v tomto smere bol dosiahnutý len 
obmedzený pokrok;

C. keďže EÚ a jej členské štáty ešte neuplatnili skutočne koherentný a strategický prístup 
k otázkam demokratizácie, v ktorom by sa považovala podpora demokracie za samostatnú 
otázku;

D. keďže udalosti počas arabskej jari preukázali potrebu informovanejšej a strategickejšej 
zaangažovanosti EÚ voči krajinám snažiacim sa o demokratické reformy, ktorá by bola 
založená na novom prístupe zameranom na obnovu dôveryhodnosti;

E. keďže zásadový prístup k podpore demokracie vypracovaný v kontexte európskej 
susedskej politiky a agendy EÚ pre zmenu vyžaduje, aby sa spájal so zvýšenou 
schopnosťou rýchlej reakcie na vývoj v oblasti demokracie;

F. keďže nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete sa zameriava 
na dlhodobé opatrenia, ktoré dopĺňajú existujúce geografické nástroje EÚ; 

G. keďže politické strany, významné politické osobnosti (napr. disidenti, predstavitelia 
opozície, mladí vodcovia), sociálne hnutia, zástupcovia občianskej spoločnosti a médiá 
(vrátane novinárov, bloggerov, aktivistov sociálnych médií atď.) naďalej zohrávajú 
kľúčovú úlohu v každej demokracii a v demokratickom procese a keďže vzhľadom na 
nedostatok zdrojov, obmedzený mandát a zdĺhavosť postupov v rámci nástroja 
financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete bola v minulosti podpora 
týchto subjektov obmedzená; 

1. predkladá Rade toto odporúčanie a nalieha, aby: 

a) zistila, či európska nadácia pre demokraciu prinesie strategickejší a politickejší prístup 
EÚ k podpore demokracie poskytovaním pružnej a včasnej pomoci vychádzajúcej 
z konkrétneho kontextu a tzv. zásady zdola nahor, ktorá v prípade potreby umožní rýchle 
preprogramovanie, aby sa uľahčil prechod na demokraciu v partnerských krajinách;

b) zaistila, že európska nadácia pre demokraciu posilní a podporí skutočnú a udržateľnú 
demokraciu v krajinách pred transformáciou alebo v transformujúcich sa krajinách, 
s primárnym ale nie výlučným dôrazom na európske susedstvo;

c) zaručila, že európska nadácia pre demokraciu prinesie súčinnosť s prácou, ktorú 
vykonávajú členské štáty EÚ, ich agentúry a nadácie, ktoré financujú, a doplní ju, pričom 
bude s nimi úzko spolupracovať, vytvárať partnerstvá a bude sa vyhýbať zdvojeniu 
činností;
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d) zabezpečila, že európska nadácia pre demokraciu zohrá úlohu, ktorá dopĺňa 
a neobmedzuje činnosti existujúcich finančných nástrojov, najmä nástroja financovania na 
podporu demokracie a ľudských práv vo svete; v prípade potreby by európska nadácia pre 
demokraciu mala naštartovať projekty, v ktorých môže neskôr pokračovať nástroj 
financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete, vzájomne spolupracovať 
s týmto nástrojom, aby sa zabezpečila dlhodobá koherencia a udržateľnosť; 

e) umožnila, aby európska nadácia pre demokraciu pôsobila v skorých štádiách 
prechodu, rozbehla projekty, ktoré EÚ doteraz nemohla podporovať vzhľadom na 
byrokratické  obmedzenia; a vyformovala európsku nadáciu pre demokraciu tak, aby sa 
menej bála podstupovať riziko;

f) sa v ranných štádiách financovania v konkrétnej krajine obrátila na širokú skupinu 
potenciálnych prijímateľov vrátane kľúčových politických činiteľov (začínajúci politici, 
začínajúce politické strany, hnutia so širokou základňou a neregistrované MVO, odbory), 
dozorných útvarov, informátorov, individuálnych disidentov, nezávislých médií a skupín 
odborníkov s cieľom umožniť európskej nadácii pre demokraciu podporovať širokú škálu 
subjektov snažiacich sa o demokratické reformy;

g) umožnila európskej nadácii pre demokraciu priamo udeľovať granty určeným 
príjemcom a aby prerozdelila finančné zdroje prostredníctvom neziskových organizácií, 
ako sú nadácie a MVO; najmä na začiatku bude prerozdelenie grantov účinným 
mechanizmom, ktorý umožní európskej nadácii pre demokraciu pracovať na mieste 
s partnermi, ktorí majú požadované vedomosti, vytvorenú miestnu infraštruktúru a dôveru 
miestnych obyvateľov;

h) zachovala transparentnú a inkluzívnu infraštruktúru s vyrovnaným pomerom medzi 
zástupcami z členských štátov a inštitúcií EÚ vrátane Parlamentu a nezávislými 
odborníkmi a ľuďmi z praxe; sa snažila o rovnováhu medzi autonómiou a nezávislosťou 
európskej nadácie pre demokraciu a jej zodpovednosťou voči financovateľom;

i) pre európsku nadáciu pre demokraciu vytvorila vhodné kanály na štruktúrovanú 
spoluprácu a koordináciu medzi Bruselom a miestnymi subjektmi; umožňovala úzku 
koordináciu a konzultáciu medzi budúcim výkonným výborom a sekretariátom európskej 
nadácie pre demokraciu a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Komisiou 
a Parlamentom, pokiaľ ide o stratégie, ciele a iniciatívy príslušných nástrojov 
a štruktúrovaný dialóg s delegáciami EÚ a veľvyslanectvami členských štátov na mieste;

j) zabezpečila, že európska nadácia pre demokraciu bude mať pevné spojenie so 
skupinami prijímateľov, ale bez regionálnych kancelárií, a namiesto toho sa bude 
spoliehať na miestne organizácie alebo nezávislých odborníkov a ľudí z praxe;

k) európska nadácie pre demokraciu mala administratívne pružnú a účinnú štruktúru so 
sídlom v Bruseli s jasným mechanizmom udeľovania grantov; od žiadateľov by sa nemala 
vyžadovať účasť na zdĺhavých verejných súťažiach; financovanie by nemalo byť 
podmienené spolufinancovaním prijímateľmi;

1) zaručila, že príspevok EÚ do rozpočtu európskej nadácie pre demokraciu sa poskytne 
v plnom súlade s rozpočtovými pravidlami EÚ, pričom opätovne potvrdí právo 
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rozpočtového orgánu na monitorovanie a kontrolu spôsobu, akým sa toto finančné krytie 
používa;

m)  poverila Parlament úlohou širokého politického dohľadu nad činnosťami európskej 
nadácie pre demokraciu, okrem iného tým, že zabezpečí, že Parlament bude informovaný 
prostredníctvom predkladania výročných správ európskej nadácie pre demokraciu;

n) zabezpečila, že Parlament sa bude podieľať na celom procese vytvárania, zriadenia a 
fungovania európskej nadácie pre demokraciu, okrem iného prostredníctvom začlenenia 
niekoľkých poslancov EP do jej rady guvernérov a výkonného výboru, a aby sa s ním 
konzultovalo, s cieľom zabezpečiť politickú rovnováhu a umožniť Parlamentu, aby sa 
podieľal na vymedzení politických a strategických usmernení podporujúcich činnosti 
nadácie zmysluplným a systematickým spôsobom;

o) po roku činnosti vyhodnotila vplyv Európskej nadácie pre demokraciu a jej 
výkonnosť;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii a 
členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Myšlienka európskej nadácie pre demokraciu bola začlenená do všeobecnejšej diskusie 
v rámci EÚ o preskúmaní politík a činností EÚ podporujúcich demokraciu po udalostiach 
v južnom Stredozemí. Zámerom je vytvoriť polonezávislú inštitúciu, ktorá by mohla 
podporovať demokratických aktivistov a rozvoj demokracie vo svete nebyrokratickou cestou 
a ktorá by nebola priamo spájaná s diplomaciou EÚ alebo Európskou komisiou.

S touto myšlienkou prišla podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie Ashtonová 
a komisár Füle v rámci novej predstavy o európskej susedskej politike, ktorá bola predložená 
v máji tohto roku a neskôr prijatá v záveroch júnového zasadania Rady. Poľské predsedníctvo 
Rady urobilo z európskej nadácie pre demokraciu jednu zo svojich priorít predsedníctva 
a pracovalo so všetkými zúčastnenými stranami na dosiahnutí pokroku v tejto myšlienke. 
Teraz je na Parlamente, aby konštruktívnym spôsobom prispel do diskusie, ktorá 
v posledných týždňoch rýchle napredovala, a aby zabezpečil, že Parlament sa bude podieľať 
na vytváraní, riadiacich štruktúrach a kontrole tohto možného európskeho fondu.
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4.7.2011

NÁVRH ODPORÚČANIA RADE (B7-0391/2011)

v súlade s článkom 121 ods. 1 rokovacieho poriadku

k postupu prípadného založenia európskej nadácie pre demokraciu

Alexander Graf Lambsdorff
v mene skupiny ALDE

Európsky parlament,

– so zreteľom na dva súbory záverov Rady o podpore demokracie v rámci vonkajších 
vzťahov EÚ: na závery zo 17. novembra 2009 a z 13. decembra 2010, ktoré obsahujú 
správu o pokroku za rok 2010 a zoznam pilotných krajín,

– so zreteľom na závery Rady z 18. mája 2009 o podpore demokratickej správy vecí 
verejných: na ceste k posilnenému rámcu EÚ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2009 o budovaní demokracie vo vonkajších 
vzťahoch EÚ1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2002 o oznámení Komisie s názvom Úloha 
Európskej únie pri podpore ľudských práv a demokratizácie v tretích krajinách 
(KOM(2001)0252)2,

– so zreteľom na článok 121 ods. 1 rokovacieho poriadku,

A. keďže politické strany a slobodne a spravodlivo zvolené parlamenty majú pre každú 
demokraciu a každý demokratizačný proces zásadný význam a keďže podpora európskeho 
nástroja pre demokraciu a ľudské práva a jeho uplatňovanie zatiaľ nezodpovedajú 
významu týchto subjektov v minulosti;

B. keďže je potrebné posilniť organizáciu politických strán, najmä tých, ktoré podporujú 
demokratické hodnoty, bez prikláňania sa na niektorú stranu; 

C. keďže je mimoriadne dôležité podporovať nové, slobodne a spravodlivo zvolené 
parlamenty, a to najmä v transformujúcich sa krajinách a v krajinách, do ktorých EÚ 
vyslala volebné pozorovateľské misie,

1. predkladá Rade tieto odporúčania:

                                               
1 Ú. v. EÚ C 265E, 30.9.2010, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 131E, 5.6.2003, s. 147.
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a) vziať do úvahy, že Európska únia potrebuje pružnejší a menej byrokratický nástroj na 
podporu politických subjektov, ktoré sa usilujú o demokratickú zmenu vo svojich 
krajinách, 

b) naplánovať založenie európskej nadácie pre demokraciu ako neziskovej organizácie 
poskytujúcej granty a vytvorenej s cieľom posilňovať demokratické inštitúcie na 
celom svete,

c) predložiť jasné vymedzenie právomocí budúcej európskej nadácie pre demokraciu, 
vypracované ESVČ, Komisiou a poľským predsedníctvom,

d) rešpektovať právo Európskeho parlamentu na kontrolu pri procese vytvárania 
prípadnej budúcej európskej nadácie pre demokraciu a pri určovaní ročných cieľov, 
priorít, očakávaných výsledkov a pridelených finančných prostriedkov všeobecne;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii.


