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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo
(2011/2245(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki ga je v imenu skupine ALDE vložil 
Alexander Graf Lambsdorff, o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za 
demokracijo (B7-0391/2011),

– ob upoštevanju poročila, ki ga je v imenu Odbora za zunanje zadeve predložila Véronique 
De Keyser, o zunanjih politikah EU v prid demokratizaciji (2011/2032(INI)),

– ob upoštevanju členov 2, 6, 8 in 21 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. aprila 2002 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o vlogi Evropske unije pri spodbujanju človekovih pravic in 
demokratizacije v tretjih državah (KOM(2001)0252),1

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1889/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in 
človekovih pravic po svetu (EIDEHR),2

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2010 o letnem poročilu o človekovih 
pravicah v svetu za leto 2009 in politiki EU na tem področju,3

– ob upoštevanju sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami ter klavzul o 
človekovih pravicah in demokraciji v teh sporazumih,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. maja 2009 o podpori demokratičnemu upravljanju: 
na poti k okrepljenemu okviru EU,

– ob upoštevanju treh sklopov sklepov Evropskega sveta: tistih z dne 22. oktobra 2009 o 
podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU, tistih z dne 13. decembra 2010, ki vsebujejo 
poročilo o napredku za leto 2010 in seznam pilotskih držav, ter tistih z dne 20. junija 2011 
o evropski sosedski politiki,

– ob upoštevanju skupnega sporočila visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter Komisije z dne 25. maja 2011 o novem odzivu na spremembe v 
sosedstvu (KOM(2011)0303),

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije z naslovom „Partnerstvo za demokracijo in 
skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja“ (KOM(2011)0200));

– ob upoštevanju tematskih in geografskih finančnih instrumentov Komisije glede 
demokratizacije in človekovih pravic (kot so evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR), evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI) itd.),

                                               
1 UL C 131 E, 5.6.2003, str. 147.
2 UL L 386, 29.12.2006, str. 1.
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– ob upoštevanju členov 121(3) in 97 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za razvoj (A7-
0000/2011),

A. ker so človekove pravice in demokracija v Pogodbah EU zapisane kot temeljne vrednote 
Unije ter kot načela in cilji zunanjega delovanja Unije;

B. ker je v svojem načrtu za ukrepanje pri podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU Svet 
potrdil pripravljenost za večjo skladnost in učinkovitost svoje podpore, vendar je bil glede 
tega dosežen omejen napredek;

C. ker EU in države članice še niso udejanjile resnično usklajenega in strateškega pristopa k 
področju demokratizacije, ki priznava podporo demokraciji kot predmet razprave samo po 
sebi;

D. ker so dogodki arabske pomladi dokazali, da se mora EU bolj obveščeno in strateško 
posvetiti državam, ki si prizadevajo za demokratične reforme, na osnovi novega pristopa, 
zasnovanega z namenom, da znova vzpostavi verodostojnost;

E. ker mora okrepljen pristop k podpori demokracije, razvit v okviru sosedske politike EU in 
agende za spremembe EU, spremljati tudi večja zmožnost hitrega odzivanja na dogodke, 
ki se tičejo demokracije;

F. ker je evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) osredotočen na 
dolgoročnejše ukrepe, ki dopolnjujejo obstoječe geografske instrumente EU; 

G. ker politične stranke, ugledne politične osebnosti (kot so disidenti, predstavniki opozicije, 
mladi voditelji), družbena gibanja, predstavniki civilne družbe in medijev (vključno z 
novinarji, avtorji spletnih dnevnikov, aktivisti v družbenih omrežjih itd.) še naprej igrajo 
osrednjo vlogo v vsaki demokraciji in procesu demokratizacije in ker zaradi pomanjkanja 
sredstev, omejenega mandata in dolgotrajnih postopkov v okviru evropskega instrumenta 
za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) podpora tem akterjem v preteklosti ni bila 
zadostna;

1. naslavlja naslednja priporočila na Svet in ga poziva: 

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za demokracijo ustvarila bolj strateški in politični 
pristop EU k podpori demokracije ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in pravočasno 
pomoč od spodaj navzgor z možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to potrebno, ki bi 
olajšala prehod v demokracijo v partnerskih državah;

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova za demokracijo gojila in spodbujala globoko in 
trajnostno demokracijo v državah v procesu tranzicije ali pred njim ter da se bo v prvi 
vrsti, čeprav ne izključno, osredotočala na sosednje države;

(c) da zagotovi, da bo Evropska ustanova za demokracijo ustvarjala sinergije z državami 
članicami EU ter dopolnjevala delo, ki ga opravljajo države članice, njihove agencije in 
skladi, ki jih financirajo, z njimi tesno sodelovala ter sklepala partnerstva in se izogibala 
podvajanju;
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(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova za demokracijo imela vlogo, ki bo dopolnjevala 
in ne omejevala dejavnosti obstoječih instrumentov financiranja, predvsem evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR); če je primerno, naj Evropska 
ustanova za demokracijo začne projekte, ki jih lahko pozneje nadaljuje evropski 
instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), ter tako z njim ustvari 
povezavo in dolgoročno zagotovi usklajenost in trajnostnost; 

(e) da omogoči Evropski ustanovi za demokracijo delovanje v zgodnjih fazah tranzicije, 
da pomaga zagnati projekte, ki jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi birokratskih 
omejitev; da Evropsko ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da se bo manj izogibala 
tveganjem;

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v določeni državi nagovori veliko skupino morebitnih 
upravičencev, vključno s ključnimi političnimi protagonisti (vzhajajočimi političnimi 
akterji, nastajajočimi političnimi strankami, ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na napake, 
posameznimi disidenti, medijskimi hišami in možganskimi trusti, ter tako omogoči, da bo 
Evropska ustanova za demokracijo podpirala številne različne akterje, ki si prizadevajo za 
demokratične reforme;

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in ponovno dodeljevanje finančnih sredstev prek 
nepridobitnih subjektov, kot so skladi in nevladne organizacije; predvsem na začetku bo 
ponovno dodeljevanje učinkovit mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za demokracijo 
omogočal delo s partnerji na terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno infrastrukturo ter 
uživajo zaupanje tamkajšnjih ljudi;

(h) da ohrani pregledno in vključujočo strukturo upravljanja ter zagotovi usklajeno 
razmerje med predstavniki držav članic in institucij EU, vključno s Parlamentom, ter 
neodvisnimi strokovnjaki in izvajalci; da najde ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za demokracijo ter njeno odgovornostjo do tistih, ki jo 
financirajo;

(i) da v Evropsko ustanovo za demokracijo vgradi primerne kanale za strukturirano 
sodelovanje ter usklajevanje med akterji v Bruslju in na terenu; da poskrbi za tesno 
usklajevanje in posvetovanje med bodočim izvršnim odborom in sekretariatom Evropske 
ustanove za demokracijo ter Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), Komisijo in 
Parlamentom glede strategij, ciljev in pobud v okviru ustreznih instrumentov EU ter za 
strukturiran dialog z delegacijami EU in veleposlaništvi držav članic na terenu;

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova za demokracijo trdno povezana s skupinami 
upravičencev, ne da bi imela regionalne urade, temveč da se v zvezi s tem zanaša na 
lokalne organizacije ali neodvisne strokovnjake in izvajalce;

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo organizira kot upravno prožno in učinkovito 
strukturo s sedežem v Bruslju in s preprostimi mehanizmi dodeljevanja donacij; prosilcem 
naj se ni treba prebijati skozi zapletene razpisne postopke; sofinanciranje s strani 
upravičencev ne sme biti pogoj za financiranje;
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(l) da zagotovi, da bo prispevek EU v proračun Evropske ustanove za demokracijo v 
celoti v skladu s finančnimi pravili EU, hkrati pa naj utrdi pravico proračunskega organa, 
da spremlja in nadzoruje porabo teh sredstev; 

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu splošnega političnega nadzora nad dejavnostmi 
Evropske ustanove za demokracijo in v ta namen med drugim zagotovi, da bodo 
Parlamentu predstavljena letna poročila Evropske ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske ustanove za demokracijo, med drugim tako, da bo 
nekaj poslancev vključenih v svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, da se tako 
zagotovi politično ravnovesje in Parlamentu omogoči, da sodeluje pri določanju političnih 
in strateških smernic, na katerih bodo smiselno in sistematično osnovane dejavnosti 
ustanove;

(o) da po enem letu oceni učinek in delovanje Evropske ustanove za demokracijo;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu ter v vednost Komisiji in 
državam članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Zamisel o Evropski ustanovi za demokracijo se je v širši razpravi znotraj EU pojavila ob 
pregledu politik in ukrepov EU za spodbujanje demokracije po dogodkih v južnem 
Sredozemlju. Namen je vzpostaviti polsamostojen subjekt, ki bi brez odvečne birokracije 
podpiral demokratične aktiviste in razvoj demokracije po vsem svetu ter ne bi bil neposredno 
povezan z diplomacijo EU ali Evropsko komisijo.

Zamisel sta predlagala visoka predstavnica EU in podpredsednica Komisije Catherine Ashton 
ter komisar Štefan Füle v novem osnutku evropske sosedske politike, predstavljenem maja 
letos, ki ga je Svet podprl v svojih junijskih sklepih. Poljsko predsedstvo Sveta je Evropsko 
ustanovo za demokracijo uvrstilo med svoje prednostne naloge in pri uveljavljanju zamisli 
sodeluje z vsemi zainteresiranimi stranmi. Zdaj je na vrsti Parlament, da konstruktivno 
prispeva k razpravi, ki se je v zadnjih tednih hitro razvijala, in zagotovi, da bo vključen v 
vzpostavitev, upravljanje in nadzor tega morebitnega evropskega sklada.
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4.7.2011

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU B7-0391/2011

v skladu s členom 121(1) poslovnika

o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo

Alexander Graf Lambsdorff
v imenu skupine ALDE

Evropski parlament,

– ob upoštevanju dveh sklopov sklepov Sveta o podpori demokraciji v zunanjih odnosih 
Evropske unije: z dne 17. novembra 2009 in z dne 13. decembra 2010, ki vsebujejo 
poročilo o napredku za leto 2010 in seznam pilotnih držav,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. maja 2009 o podpori demokratičnemu 
upravljanju: na poti k okrepljenemu okviru EU,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. oktobra 2009 o krepitvi demokracije v zunanjih 
odnosih EU1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. aprila 2002 o sporočilu Komisije o vlogi 
Evropske unije pri spodbujanju človekovih pravic in demokratizacije v tretjih državah 
(KOM(2001)0252),2

– ob upoštevanju člena 121(1) svojega poslovnika,

A. ker so politične stranke ter svobodno in pošteno izvoljeni parlamenti bistvenega pomena 
za vsako demokracijo in proces demokratizacije in ker podpora za evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice (EIDHR) in njegova uporaba še nista skladni s 
pomembnostjo teh akterjev v preteklosti,

B. ker je treba okrepiti organizacijo političnih strank, zlasti tistih, ki spodbujajo demokratične 
vrednote, ne da bi pri tem zavzeli določeno stran, 

C. ker je podpora za nove, svobodno in pošteno izvoljene parlamente, predvsem v državah, 
ki so v procesu tranzicije ali v katere je EU napotila misije za spremljanje volitev, 
izrednega pomena,

1. naslavlja naslednja priporočila na Svet:

                                               
1 UL C 265 E, 30.9.2010, str. 3.
2 UL C 131 E, 5.6.2003, str. 147.
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(a) da upošteva, da potrebuje Evropska unija prožnejši in manj birokratski instrument, da 
bi političnim akterjem pomagala pri prizadevanjih za demokratične spremembe v 
njihovih državah, 

(b) da predvidi ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo kot nepridobitne 
organizacije, ki bo dodeljevala donacije ter krepila demokratične institucije po vsem 
svetu,

(c) da predstavi jasno razmejitev pristojnosti prihodnje Evropske ustanove za 
demokracijo, ki jo bodo pripravili Evropska služba za zunanje delovanje, Komisija in 
poljsko predsedstvo,

(d) da spoštuje pravico Evropskega parlamenta do nadzora v procesu ustanovitve 
morebitne prihodnje Evropske ustanove za demokracijo, in sicer pri opredelitvi letnih 
ciljev, prednostnih nalog, pričakovanih rezultatov in dodeljenih finančnih sredstev na 
splošno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji.


