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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské 
nadace pro demokracii (EED) od jejího založení
(2014/2231(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2, 6, 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 29. března 2012 o způsobu a podmínkách 
možného založení Evropské nadace pro demokracii (dále jen EED)1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu 
demokracie2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody 
v zahraniční politice EU3,

– s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 
2013 přijatou Radou dne 23. června 2014,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2015 (bude potvrzeno) o výroční zprávě 
o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a o politice Evropské unie 
v této oblasti,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 
11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů 
Unie pro financování vnější činnosti4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 235/2014 ze dne 
11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve 
světě5,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2009 na téma „Podpora demokratické 
státní správy: směrem k posílenému rámci EU“6,

– s ohledem na závěry o podpoře demokracie, které přijala Rada ve složení pro zahraniční 
věci na svém 2974. zasedání v Bruselu dne 17. listopadu 20097,

                                               
1 Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 13.
2 Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.
4 Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95
5 Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 85
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107919.pdf
7

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf
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– s ohledem na závěry Rady ze dne 22. října 2009 o podpoře demokracie v rámci vnějších 
vztahů EU a na závěry Rady ze dne 13. prosince 2010, které obsahují zprávu o pokroku 
za rok 2010 a seznam pilotních zemí,

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské politice sousedství přijaté dne 
20. června 2011 na jejím 3101. zasedání1,

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské nadaci pro demokracii přijaté 
dne 1. prosince 2011 na jejím 3130. zasedání2,

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o lidských právech a demokracii3 a na 
strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii přijaté dne 25. června 
2012 na 3179. zasedání Rady4,

– s ohledem na závěry Rady o podpoře EU určené na udržitelné změny ve společnostech 
v procesu transformace přijaté na 3218. zasedání Rady pro zahraniční věci dne 31. ledna 
20135,

– s ohledem na zprávu o Evropské službě pro vnější činnost z roku 20136,

– s ohledem na dopis podporující vytvoření EED, který byl dne 25. listopadu 2011 zaslán 
tehdejšímu předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzekovi a místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Catherine Ashtonové,

– s ohledem na rozhodnutí členů správní rady EED ze dne 3. prosince 2014 zrušit původní 
zeměpisná omezení činnosti EED,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že prosazování demokracie a lidských práv je jedním z klíčových cílů 
zahraniční politiky EU, jak ji vymezuje článek 21 Smlouvy o Evropské unii;

B. vzhledem k tomu, že EU uznává, že demokracii nelze vyvážet a že zásada vlastní 
odpovědnosti je klíčovým předpokladem pro utváření skutečně demokratické kultury;

C. vzhledem k tomu, že mnoho členských států EU prošlo od konce Studené války 
procesem demokratického přerodu a nashromáždilo v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, 
které jsou relevantní pro aktivity EED;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf
6 http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_cs.pdf
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D. vzhledem k tomu, že v roce 2014 se podle organizace Freedom House svoboda po 
devátý po sobě následující rok snižovala a v 61 zemích došlo k omezení politických 
práv, přičemž v 33 naopak došlo k pokroku1;

E. vzhledem k tomu, že panuje vzrůstající znepokojení ohledně restriktivních právních 
předpisů upravujících vnější financování organizací občanské společnosti v některých 
ze zemí spadajících do zeměpisného mandátu EED, včetně stigmatizace zahraniční 
podpory a hrozeb, jimž čelí příjemci pomoci EED;

F. vzhledem k tomu, že je třeba podporovat poskytování objektivních a nezávislých 
informací a posílit mediální prostředí, včetně internetu a sociálních médií, v zemích 
spadajících do zeměpisného mandátu EED;

G. vzhledem k tomu, že zavedení EED lze chápat jako symbol nového trendu v politice 
sousedství EU, který transformuje model z tradičního přístupu založeného na státech na 
vyrovnanější perspektivu zaměřenou na dlouhodobější výhled a na společnost, která se 
také více orientuje na přímé zapojení hnutí řadových občanů;

H. vzhledem k tomu, že ke dni 1. února 2015 financovala nadace EED 127 iniciativ, 
přičemž celková částka představovala 3,31 milionu EUR v jižním sousedství 
a 3,47 milionu EUR ve východním sousedství;

I. vzhledem k tomu, že EED využívá ojedinělý způsob spolufinancování, v jehož rámci je 
správní rozpočet EED hrazen Komisí a místní činnosti financují příspěvky členských 
států a třetích zemí;

J. vzhledem k tomu, že ke dni 1. února 2015 vyhradily a poskytly prostředky tyto členské 
státy zastoupené ve správní radě: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Maďarsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, 
Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko, přičemž zbývajících 14 států 
tak doposud neučinilo;

*****

Obecné hodnocení

1. vzhledem ke stávajícímu náročnému mezinárodnímu prostředí vítá výsledky, jichž EED 
prozatím dosáhla, a je přesvědčen, že plní svůj hlavní úkol, jímž je „podporovat 
a podněcovat demokratizaci a hlubokou a udržitelnou demokracii v zemích, v nichž 
probíhá politický přechod, a ve společnostech bojujících za demokratizaci“2, a to 
i „podporou nepodporovaných“;

2. s potěšením konstatuje, že navzdory krátké době činnosti a omezeným finančním 
zdrojům splnila EED doporučení Parlamentu a přinesla přidanou hodnotu vůči stávající 
podpoře demokracie ze strany EU kvůli rychlému a flexibilnímu financování 
směřovanému zdola nahoru a řízenému poptávkou, které bylo poskytováno 

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
2 Článek 1 statutu EED: viz https://www.democracyendowment.eu/about-eed/.
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inteligentnějším a finančně účinnějším způsobem než jiné prostředky EU díky 
spolupráci s místními nenásilnými pro-demokratickými partnery a nižší administrativní 
zátěži;

3. domnívá se, že EED jakožto mechanismus na podporu demokracie prokázala svou 
schopnost napomáhat omezování jak politického, tak i osobního rizika;

4. zdůrazňuje, že aktivity EED doplňují stávající vnější finanční nástroje EU;

5. domnívá se, že iniciativy podniknuté EED se ukázaly jedinečnými, pokud se jedná 
o jejich schopnost překonávat hluboké rozdíly a „budovat mosty“ v případech, kdy 
nebylo dostupné financování členských států EU ani zemí mimo EU;

Financování

6. vyzývá strany, které EED financují, zejména pak všechny členské státy EU, aby plnily 
povinnosti, ke kterým se samy zavázaly při zavádění EED;

7. zdůrazňuje, že má-li být udržena a dále rozvíjena účinnost EED, je klíčové zaručit 
dlouhodobé, dostatečné, stabilní a předvídatelné financování;

8. vyzývá vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a komisaře pro sousedství a rozšíření, aby v průběhu nedávno zahájeného 
přezkumu evropské politiky sousedství zohlednili přidanou hodnotu EED a aby zvážili, 
jakým způsobem by bylo možné poskytnout EED udržitelné financování;

9. vyzývá Belgii, aby přezkoumala možnost vracet daňové příjmy získané od EED a jejích 
zaměstnanců v podobě financování projektů EED; připomíná, že EED funguje jakožto 
soukromá nadace podle belgického práva;

10. vyzývá členské státy na jihu EU, které mají zvláštní zájem na jižním sousedství, aby 
navýšily finanční prostředky poskytované EED na stejnou úroveň jako severně položené 
členské státy, které přispívají;

11. vítá finanční příspěvky obdržené EED od partnerů EU, jako jsou Švýcarsko a Kanada; 
vybízí ostatní státy, obzvláště země ESVO, aby podporovaly EED;

Kapacita v oblasti lidských zdrojů 

12. vyzývá k tomu, aby byla posílena kapacita sekretariátu EED, čemuž by měly odpovídat 
lidské zdroje, které EED umožní provádět její nové úkoly;

13. vybízí členské státy, aby přijaly praktické kroky odpovídající zájmu, který již dříve 
vyjádřily ohledně vyslání národních odborníků do sekretariátu EED;

Rozšíření zeměpisného mandátu EED a rovnováha východ-jih 

14. vítá zrušení původního zeměpisného omezení působnosti EED, které přijala správní 



PR\1043919CS.doc 7/8 PE544.402v01-00

CS

rada na svém zasedání dne 3. prosince 2014;

15. blahopřeje EED k zachovávání zeměpisné rovnováhy mezi východním a jižním 
sousedstvím při financování projektů;

Granty a příjemci

16. považuje za klíčové, aby byla zaručena dlouhodobá udržitelnost financování pro 
příjemce prostředků z EED díky posílení doplňkových vazeb s dalšími dárci;

17. vyzývá EED, aby i nadále aktivně působila v zemích, v nichž je výrazně omezen prostor 
pro vnější podporu občanské společnosti, neboť hlavním důvodem pro zavedení EED 
bylo podporovat nepodporované;

18. vítá obecné pokyny EED pro monitorování a vyhodnocování; zdůrazňuje však, že tyto 
prováděcí pokyny by měly odpovídat rozsahu a lidským zdrojům EED;

19. vybízí EED, aby i nadále držela krok s novými technologiemi tím, že začlení 
technologickou podporu do svých grantů;

20. vítá granty EED nabízené ukrajinským aktérům, neboť tito aktéři představují dobrý 
příklad rychlé podpory politickým a občanským aktivistům, kteří se následně stanou 
demokraticky zvolenými zástupci lidu;

21. vítá granty EED, které jsou nabízeny aktivistům v některých zemích jižního sousedství, 
protože prokazují přidanou hodnotu práce EED ve prospěch demokracie v obzvláště 
nepřátelském prostředí;

22. důrazně vybízí EED, aby více upřednostňovala sociálně vyloučené skupiny tím, že bude 
mj. podporovat práva žen a jejich širší veřejnou účast a také hnutí z řad široké veřejnosti 
a mediální aktivisty;

23. vyzývá EED, aby posílila a zdokonalila spolupráci s náboženskými komunitami (včetně 
pronásledovaných náboženských menšin) a otevřela jim přístup ke svým grantům; 
připomíná, že církev hrála klíčovou úlohu v rámci odporu proti komunistickým 
režimům a v demokratizačních procesech přechodu ve střední a východní Evropě;

Spolupráce mezi EP a EED

24. vítá první prezentaci výroční zprávy EED ve Výboru pro zahraniční věci v souladu s čl. 
8 odst. 4 statutu EED a zdůrazňuje, že je otevřen tomu, aby takové prezentace probíhaly 
každoročně, neboť se jedná o užitečnou příležitost přezkoumat stávající situaci 
a rozvíjet další součinnost;

25. vyzývá k zavedení účinných vazeb mezi EED, Skupinou pro podporu demokracie 
a koordinaci voleb (DEG) a příslušnými parlamentními výbory a stálými delegacemi; 
vybízí své poslance, aby podporovali EED a zdůrazňovali její práci při relevantních 
vystoupeních a v průběhu návštěv delegací EP do třetích zemí, včetně setkání 
s příjemci;
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26. vyzývá k dalšímu rozvoji spolupráce mezi EED, jejími příjemci a sítí Sacharovovy 
ceny;

27. vybízí EED, aby dále rozvíjela svou spolupráci s Fórem Evropského parlamentu pro 
mladé vůdčí osobnosti;

Soudržnost a koordinace politik

28. vybízí členské státy a orgány EU, aby zajistily skutečnou vnitřní a vnější soudržnost, 
pokud se jedná o demokratizační snahy, a aby uznaly a usnadňovaly úlohu EED;

29. vybízí delegace EU a diplomatické mise členských států v zemích, v nichž je EED 
činná, aby EED upozorňovaly na potenciální příjemce a informovaly tyto aktéry o EED;

30. naléhavě vybízí delegace EU a diplomatická zastoupení členských států, aby spolu 
strukturovaným způsobem spolupracovaly s cílem usnadnit postup udělování víz pro 
osoby, které obdržely granty EED a jsou pozvány do Evropské unie;

31. vybízí ESVČ, aby EED věnovala informační seminář v rámci výroční schůze předsedů 
delegací EU a aby téma EED začlenila do svého ročního vzdělávacího programu 
kontaktních míst pro problematiku lidských práv;

Spolupráce s dalšími aktéry podporujícími demokracii

32. vyzývá EED, aby v souladu se svým statutem i nadále spolupracovala s organizacemi 
sídlícími v Evropě, jako je např. Rada Evropy, Mezinárodní institut pro demokracii 
a volební podporu a OBSE;

33. vyzývá EED, aby posílila spolupráci s klíčovými aktéry a mezinárodními a regionálními 
organizacemi činnými na poli podpory demokracie;

34. vybízí EED, aby vymezila možné způsoby spolupráce s mezinárodními organizacemi 
občanské společnosti, mj. s fórem občanské společnosti v rámci Východního partnerství 
a nadací Anny Lindhové;

Další doporučení

35. vyzývá EED, aby i nadále rozvíjela nové inovativní prostředky na podporu demokracie 
s cílem přizpůsobit se prostředí, v němž v mnoha zemích s autoritářskými režimy 
narůstá počet omezení;

36. vítá velmi dobrý veřejný obrázek o dosavadních úspěších EED a je přesvědčen, že další 
zdůrazňování ojedinělosti a přidané hodnoty této nadace by zvýšilo její schopnost 
získávat finanční prostředky;

***

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro 
vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a Evropské nadaci pro 
demokracii.


