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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET

om närmare bestämmelser för ett eventuellt inrättande av en europeisk demokratifond
(2011/2245(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Alexander Graf 
Lambsdorff, för ALDE-gruppen, om närmare bestämmelser för ett eventuellt inrättande av 
en europeisk demokratifond (B7-0391/2011),

– med beaktande av initiativbetänkandet från Véronique De Keyser, för utskottet för 
utrikesfrågor, om EU:s externa åtgärder för demokratisering (2011/2032(INI)),

– med beaktande av artiklarna 2, 6, 8 och 21 i EU-fördraget,

– med beaktande av sin resolution om kommissionens meddelande till rådet och 
Europaparlamentet om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga 
rättigheter och demokratisering i tredje land (KOM(2001)0252)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 
20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av 
demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen2,

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 2010 om årsrapporten om de 
mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området3,

– med beaktande av avtalen mellan Europeiska unionen och tredjeländer och människorätts-
och demokratiklausulerna i dessa avtal,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 maj 2009 om stöd till demokratisk 
samhällsstyrning – mot förbättrade EU-ramar,

– med beaktande av tre uppsättningar med rådets slutsatser: slutsatserna av den 
22 oktober 2009 om demokratistöd i EU:s yttre förbindelser, av den 13 december 2010 
som innehåller en lägesrapport för 2010 och en förteckning över pilotländer samt av den 
20 juni 2011 om den europeiska grannskapspolitiken,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från Europiska unionens höga 
representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik och kommissionen av den 25 maj 2011 
”Ny respons på ett grannskap i förändring” (KOM(2011)0303),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommission ”Ett partnerskap för 
demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet” (KOM(2011)0200),

                                               
1 EUT C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
2 EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0489.
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– med beaktande av kommissionens tematiska och geografiska finansiella instrument för 
demokratisering och mänskliga rättigheter (exempelvis det europeiska instrumentet för 
demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR), det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrument (EGPI) m.fl.),

– med beaktande av artiklarna 121.3 och 97 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet 
för utveckling (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. I unionens fördrag förklaras att de mänskliga rättigheterna och demokratin är 
grundläggande värden för EU och att de utgör principer och mål för EU:s yttre åtgärder.

B. I sitt handlingsprogram för demokratistöd i EU:s yttre förbindelser bekräftade rådet sin 
vilja att öka samstämdheten och effektiviteten i sitt stöd, men endast begränsade framsteg 
har gjorts med detta.

C. EU och dess medlemsstater har ännu inte i handling omsatt ett i verklig mening samstämt 
och strategiskt synsätt i fråga om demokratisering där demokratistöd betraktas som en 
självständig fråga.

D. Händelserna under ”den arabiska våren” visade att det krävs ett mer välinformerat och 
strategiskt engagemang från EU:s sida gentemot länder som strävar efter demokratiska 
reformer, och detta engagemang bör bygga på ett nytt förhållningssätt som syftar till att 
återställa trovärdigheten.

E. Den förstärkning av strategin för demokratistöd som skett inom ramen för 
EU:s grannskapspolitik och EU:s agenda för förändring måste åtföljas av en förbättrad 
kapacitet att snabbt reagera på händelseutvecklingen på demokratiområdet.

F. EIDMR är inriktat på mer långsiktiga åtgärder som kompletterar EU:s befintliga 
geografiska instrument. 

G. Politiska partier, framstående politiker (som oliktänkande och oppositions- och 
ungdomsledare), sociala rörelser, företrädare för det civila samhället samt medier 
(inklusive journalister, bloggare, aktivister som verkar via sociala medier osv.) har 
fortfarande en central roll att spela i varje demokrati och varje demokratiseringsprocess. 
Tidigare har bristande resurser, mandatbegränsningar och omständliga 
EIDMR-förfaranden begränsat stödet till dessa aktörer.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

a) Rådet uppmanas att bedöma huruvida den europeiska demokratifonden skulle ge EU 
underlag för ett mer strategiskt och politiskt förhållningssätt till demokratistöd i form av 
kontextspecifikt och flexibelt bistånd på gräsrotsnivå som tillhandahålls i god tid och som 
vid behov snabbt kan anpassas för att underlätta den demokratiska övergången i 
partnerländer.
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b) Rådet uppmanas att se till att den europeiska demokratifonden främjar och uppmuntrar 
”djup och hållbar demokrati” i länder som står inför eller befinner sig i en övergångsfas, 
och att den i första hand – dock inte enbart – inriktas på det europeiska grannskapet.

c) Rådet uppmanas att garantera att den europeiska demokratifonden skapar 
samverkanseffekter med och kompletterar det arbete som bedrivs av medlemsstaterna, 
deras organ och de stiftelser de finansierar, i det att man nära samarbetar med dessa, 
skapar partnerskap och undviker dubbelarbete.

d) Rådet uppmanas att se till att den europeiska demokratifonden intar en roll som 
kompletterar och inte inskränker den verksamhet som redan bedrivs av befintliga 
finansieringsinstrument, i första hand EIDMR. Den europeiska demokratifonden bör i 
tillämpliga fall starta projekt som i ett senare skede kan övertas av EIDMR och därmed 
skapa en kontaktyta med EIDMR, för att på så sätt säkerställa konsekvensen och 
hållbarheten på sikt.

e) Rådet uppmanas att ge den europeiska demokratifonden möjlighet att träda in tidigt i 
övergångsskeden – för att snabbt få igång projekt som tidigare inte kunnat erhålla EU-stöd 
på grund av byråkratiska begränsningar – och att utforma fonden på ett sådant sätt att den 
är mer riskbenägen.

f) Rådet uppmanas att tidigt i finansieringsskedet i ett givet land rikta sig till en rad olika 
potentiella mottagare – viktiga politiska deltagare (nya politiska aktörer, nybildade 
politiska partier, gräsrotsrörelser och icke-registrerade frivilligorganisationer, 
fackföreningar), organisationer som övervakar myndigheternas agerande och slår larm om 
oegentligheter, enskilda oliktänkande, medier och tankesmedjor – för att därmed ge den 
europeiska demokratifonden möjlighet att sprida stödet till många olika aktörer 
engagerade i det demokratiska reformarbetet.

g) Rådet uppmanas att ge den europeiska demokratifonden möjlighet att tilldela bidrag 
direkt till de avsedda mottagarna och att vidarefördela finansiella medel via ideella 
organisationer som stiftelser och frivilligorganisationer. Särskilt inledningsvis kommer 
vidarefördelning av medel utgöra en effektiv mekanism som möjliggör för 
demokratifonden att samarbeta med partner som har den kännedom om lokala 
förhållanden och den infrastruktur på plats som krävs och som har lokalbefolkningens 
förtroende.

h) Rådet uppmanas att vidmakthålla en förvaltningsstruktur som kännetecknas av 
transparens och delaktighet och som på ett balanserat sätt företräds av representanter för 
såväl medlemsstaterna och EU:s institutioner, bland annat parlamentet, som oberoende 
experter och demokratiutövare. Rådet uppmanas att finna ett sätt att jämka samman 
demokratifondens autonomi och oberoende med den redovisningsskyldighet fonden har 
gentemot sina finansiärer.

i) Rådet uppmanas att se till att den europeiska demokratifonden utrustas med lämpliga 
kanaler för strukturerat samarbete och samordning mellan aktörer baserade i Bryssel och 
aktörer på plats i mottagarländerna. Rådet uppmanas att se till att nära samordning och 
samråd om de respektive EU-instrumentens strategier, mål och initiativ sker mellan å ena 
sidan den europeiska demokratifondens framtida exekutivkommitté och sekretariat och 
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å andra sidan utrikestjänsten, kommissionen och parlamentet. Vidare uppmanas rådet att 
sörja för en strukturerad dialog med EU:s delegationer och medlemsstaternas ambassader 
på plats. 

j) Rådet uppmanas att se till att den europeiska demokratifonden, även om den saknar 
regionala kontor och i stället förlitar sig till lokala organisationer eller oberoende experter 
och demokratiutövare, har solida kontakter med de grupper som mottar fondens bidrag.

k) Rådet uppmanas att inrätta den europeiska demokratifonden som en administrativt 
flexibel och effektiv struktur, baserad i Bryssel, med okomplicerade mekanismer för 
beviljande av bidrag. Sökande bör inte behöva genomgå besvärliga anbudsförfaranden, 
och medfinansiering från mottagarna bör inte vara ett förhandsvillkor för beviljande av 
bidrag.

l) Rådet uppmanas att garantera att EU:s bidrag till den europeiska demokratifondens 
budget överlämnas i full överensstämmelse med EU:s budgetföreskrifter, och i samband 
därmed ånyo bekräfta budgetmyndighetens rätt att övervaka och granska hur fondens 
medel används.

m)  Rådet uppmanas att tillerkänna parlamentet en övergripande politisk tillsynsroll när 
det gäller den europeiska demokratifondens verksamhet, bland annat genom att se till att 
parlamentet hålls underrättat genom demokratifondens årsrapporter.

n) Rådet uppmanas att se till att parlamentet medverkar och rådfrågas under hela arbetet 
med att utarbeta, inrätta och driva den europeiska demokratifonden, bland annat genom att 
låta ett antal av parlamentets ledamöter ingå i fondens styrelse och exekutivkommitté, för 
att se till att politisk jämvikt råder och för att ge parlamentet möjlighet att på ett 
meningsfullt och systematiskt bidra till utformningen av de politiska och strategiska 
riktlinjer som sätt ska ligga till grund för fondens verksamhet.

o) Rådet uppmanas att efter det första verksamhetsåret se över den europeiska 
demokratifondens inverkan och resultat.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet 
och, för kännedom, till kommissionen och till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Funderingar om en europeisk demokratifond har förts fram i samband med den mer allmänna 
diskussion om översynen av EU:s politik och åtgärder för att främja demokratin som hållits 
inom EU till följd av händelseutvecklingen i det södra Medelhavsområdet. Tanken är att 
inrätta ett halvautonomt organ som på ett obyråkratiskt kan stödja demokratiaktivister, och 
den demokratiska utvecklingen runt om i världen, utan att detta direkt associeras med 
EU:s diplomatiska agerande eller med kommissionen.

Idén lanserades av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton och kommissionsledamot Štefan Füle i den nya 
skiss av den europeiska grannskapspolitiken som presenterades i maj 2011 och som 
godkändes i slutsatserna från rådets möte i juni samma år. Det polska ordförandeskapet har 
fört fram den europeiska demokratifonden som en av sina prioriteringar och har engagerat sig 
för att förmå all berörda parter att stödja idén. Det återstår nu för parlamentet att bidra 
konstruktivt till denna diskussion – som snabbt tagit fart under de senaste veckorna – och se 
till att det involveras i inrättandet, förvaltningsstrukturen och tillsynen av en eventuell 
europeisk demokratifond.
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4.7.2011

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET B7-0391/2011

i enlighet med artikel 121.1 i arbetsordningen

om metoder för det eventuella inrättandet av ett europeiskt initiativ för demokrati

från Alexander Graf Lambsdorff
för ALDE-gruppen

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av de båda uppsättningarna med rådets slutsatser om demokratistöd i 
EU:s yttre förbindelser, det vill säga slutsatserna av den 17 november 2009, och av den 
13 december 2010, som innehåller en lägesrapport för 2010 och en förteckning över 
pilotländer,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 maj 2009 om stöd till demokratisk 
samhällsstyrning – mot förbättrade EU-ramar,

– med beaktande av sin resolution av den 22 oktober 2009 om främjande av demokrati i 
EU:s yttre förbindelser1,

– med beaktande av sin resolution om kommissionens meddelande till rådet och 
Europaparlamentet om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga 
rättigheter och demokratisering i tredje land (KOM(2001)0252)2,

– med beaktande av artikel 121.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Politiska partier och fritt och rättvist valda parlament är av avgörande betydelse för alla 
demokratier och demokratiseringsprocesser. Stödet för och tillämpningen av det 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter har hittills inte 
återspeglat dessa aktörers betydelse.

B. Det är nödvändigt att förstärka den demokratiska organisationen hos de politiska 
partierna, särskilt dem som främjar demokratiska värden, utan att ta ställning för ett visst 
läger. 

C. Det är ytterst viktigt att stödja nya, fritt och rättvist valda parlament, särskilt i länder som 
befinner sig i en övergångsfas och de länder till vilka EU sänt valövervakningsuppdrag.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:
                                               
1 EUT C 265E, 30.9.2010, s. 3.
2 EUT C 131E, 5.6.2003, s. 147.
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a) Rådet uppmanas att reflektera över att Europeiska unionen behöver ett mer flexibelt 
och mindre byråkratiskt instrument för att bistå politiska aktörer som verkar för 
demokratisk förändring i sina länder. 

b) Rådet uppmanas att inrätta ett europeiskt initiativ för demokrati i form av en 
bidragsgivande organisation utan vinstsyfte som skapas för att stärka demokratiska 
institutioner runtom i världen.

c) Rådet uppmanas att lägga fram en tydlig avgränsning av befogenheterna för ett 
framtida europeiskt initiativ för demokrati, utarbetad av Europeiska utrikestjänsten, 
kommissionen och det polska ordförandeskapet.

d) Rådet uppmanas att respektera Europaparlamentets rätt till kontroll under förfarandet 
för inrättande av ett eventuellt framtida europeiskt initiativ för demokrati, i samband 
med fastställandet av sina årliga mål, prioriteringar, förväntade resultat och 
medelstilldelning i bred bemärkelse.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet 
och, för kännedom, till kommissionen och till medlemsstaterna.


