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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's nye tilgang til menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i 
Den Europæiske Demokratifond (EED) siden dens oprettelse
(2014/2231(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2, 6, 8 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til sin henstilling af 29. marts 2012 til Rådet om de nærmere retningslinjer 
for den eventuelle oprettelse af en europæisk demokratifond (i det følgende benævnt 
EED)1,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om EU's eksterne politikker til støtte for 
demokratisering2,

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om "en strategi for digital frihed i 
EU's udenrigspolitik"3,

– der henviser til EU's årsberetning om menneskerettighederne og demokrati i verden i 
2013, som blev vedtaget af Rådet den 23. juni 2014,

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 (skal bekræftes) om årsberetningen om 
menneskerettighederne og demokrati i verden 2013 og EU's politik for 
menneskerettigheder og demokrati,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2014 af 11. 
marts 2014 om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne til 
finansiering af Unionens optræden udadtil4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 235/2014 af 11. 
marts 2014 om oprettelse af et finansieringsinstrument for demokrati og 
menneskerettigheder på verdensplan5,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. maj 2009 om "Støtte til demokratisk 
regeringsførelse: Mod en bedre EU-ramme"6,

– der henviser til Rådets konklusioner om demokratistøtte, der blev vedtaget på den 2974. 
samling i Udenrigsrådet i Bruxelles den 17. november 20097,

– der henviser til Rådets konklusioner af 22. oktober 2009 om demokratistøtte i EU's 

                                               
1 EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 13.
2 EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 165.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0470.
4 EUT L 77 af 15.3.2014, s. 95.
5 EUT L 77 af 15.3.2014, s. 85.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/107919.pdf
7

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/111250.pdf
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eksterne forbindelser samt konklusionerne af 13. december 2010, som indeholder 
statusrapporterne for 2010 og listen over pilotlande,

– der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik, som 
blev vedtaget på dets 3101. samling den 20. juni 20111,

– der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om den europæiske demokratifond, der 
blev vedtaget på dets 3130. samling den 1. december 20112,

– der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om menneskerettigheder og demokrati3 og 
EU's strategiramme og handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, som blev 
vedtaget på dets 3179. samling den 25. juni 20124,

– der henviser til Rådets konklusioner om EU-støtte til bæredygtig forandring i 
overgangssamfund, som blev vedtaget på den 3218. samling i Udenrigsrådet den 31. 
januar 20135,

– der henviser til evalueringen af EU-Udenrigstjenesten fra 20136,

– der henviser til støtteskrivelsen vedrørende oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten, som 
var adresseret til den daværende formand for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, og den 
daværende næstformand/højtstående repræsentant, Catherine Ashton, og dateret den 25. 
november 2011,

– der henviser til beslutningen i EED's bestyrelse af 3. december 2014 om at ophæve de 
oprindelige geografiske begrænsninger for EED,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og artikel 132, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at fremme af demokrati og menneskerettigheder er blandt de centrale 
mål for EU's udenrigspolitik som fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske 
Union;

B. der henviser til, at EU anerkender, at demokrati ikke kan eksporteres, og at princippet 
om ejerskab er altafgørende for at skabe en ægte demokratisk kultur;

C. der henviser til, at en række EU-medlemsstater har gennemlevet en demokratisk
omstillingsproces siden afslutningen på den kolde krig og har opbygget indgående
erfaringer på dette område, som er relevante for EED's aktiviteter;

D. der henviser til, at graden af frihed i 2014 ifølge Freedom House faldt for niende år i

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/DA/genaff/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_da.pdf
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træk, og at 61 lande registrerede en indskrænkning af de politiske rettigheder
sammenlignet med 33, der registrerede udvidelser1;

E. der henviser til, at der er voksende bekymring over restriktiv lovgivning, der regulerer 
den eksterne finansiering af civilsamfundsorganisationer i nogle af de lande, der falder 
ind under EED's geografiske mandat, tiltagende stigmatisering af udenlandsk støtte og 
trusler mod modtagere af EED-støtte;

F. der henviser til, at det er nødvendigt at fremme objektiv og uafhængig information og 
styrke mediemiljøet, herunder internettet og de sociale medier, i lande, der falder ind 
under EED's geografiske mandat;

G. der henviser til, at oprettelsen af EED bør ses som udtryk for en ny tendens i EU's 
naboskabspolitik, der ændrer paradigmet fra en traditionel, statsorienteret tilgang til et 
mere afbalanceret og langsigtet samfundsorienteret perspektiv med fokus på direkte 
dialog med græsrodsbevægelser;

H. der henviser til, at EED pr. 1. februar 2015 har finansieret 127 initiativer til i alt 3,31 
mio. EUR i det sydlige naboskabsområde og 3,47 mio. EUR i det østlige 
naboskabsområde;

I. der henviser til, at EED har fordel af en unik form for samfinansiering, hvorunder 
EED's administrationsbudget stilles til rådighed af Kommissionen, mens de konkrete 
aktiviteter finansieres af bidrag fra medlemsstater og tredjelande;

J. der henviser til, at følgende bestyrelsesmedlemsstater har givet bidrag til EED eller 
tilsagn derom pr. 1. februar 2015: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Letland, 
Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, 
Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn, mens 14 endnu ikke har gjort det;

*****

Generel evaluering

1. glæder sig over EED's resultater til dato i betragtning af den aktuelle vanskelige 
internationale situation og mener, at den opfylder sit primære mål om at fremme og 
tilskynde til demokratisering og et grundfæstet, holdbart demokrati i lande, der befinder 
sig i en overgangsproces, og i samfund, der kæmper for demokratisering2, bl.a. ved at 
støtte dem, der ingen støtte får;

2. anerkender med tilfredshed, at EED trods sin korte aktivitetsperiode og begrænsede 
finansiering har efterkommet Parlamentets henstillinger og givet merværdi til EU's 
allerede eksisterende demokratistøtte gennem hurtigere, mere fleksibel, bottom-up-
præget og efterspørgselsbestemt finansiering og en mere intelligent og finansielt set 
mere effektiv tilgang end andre EU-midler, takket være samarbejdet med lokale, ikke-
voldelige og prodemokratiske partnere og en mindre administrativ byrde;

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
2 Artikel 1 i EED-vedtægten, som kan findes på: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/
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3. er af den opfattelse, at EED som metode til at yde demokratistøtte har vist sig at kunne 
bidrage til at mindske såvel politiske som personlige risici;

4. fremhæver komplementariteten mellem EED's aktiviteter og EU's eksisterende eksterne 
finansielle instrumenter;

5. er af den opfattelse, at de initiativer, EED har taget, har bevist fondens unikke evne til at 
bygge broer og udfylde huller i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at skaffe 
finansiering fra EU's medlemsstater eller fra tredjelande;

Finansiering

6. opfordrer EED's stiftere, især alle EU's medlemsstater, til at leve op til de forpligtelser, 
de påtog sig, da EED blev oprettet;

7. understreger, at det for at fastholde og yderligere udvikle EED's effektivitet er 
afgørende at sikre langsigtet, tilstrækkelig, stabil og forudsigelig finansiering;

8. opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik og kommissæren med ansvar for naboskabs- og udvidelsespolitik til at 
tage EED's merværdi i betragtning i forbindelse med den netop igangsatte evaluering af 
den europæiske naboskabspolitik og til at overveje, hvordan der kan tilvejebringes stabil 
finansiering til EED;

9. opfordrer Belgien til at overveje muligheden af at returnere de skatteindtægter, der 
modtages fra EED og fondens ansatte, i form af finansiering til EED-projekter; minder 
om, at EED fungerer som en privat fond i henhold til belgisk lovgivning;

10. opfordrer medlemsstaterne i Sydeuropa, som har en særlig interesse i det sydlige 
naboskabsområde, til at matche den finansiering, som de nordlige medlemsstater har 
bidraget med;

11. glæder sig over de finansielle bidrag, som EED har modtaget fra EU-partnere som 
Schweiz og Canada; tilskynder andre stater, navnlig EFTA-landene, til at støtte EED;

Kapaciteten hvad angår menneskelige ressourcer 

12. kræver styrket kapacitet i EED-sekretariatet, hvilket skal afspejles i tilstrækkelige 
menneskelige ressourcer, som gør det muligt for sekretariatet at klare sine nye opgaver;

13. tilskynder medlemsstaterne til at følge op på den interesse, de har udtrykt for at 
udstationere nationale eksperter i EED-sekretariatet;

Udvidelse af EED's geografiske mandat og balancen mellem Øst og Syd 

14. bifalder ophævelsen af de oprindelige geografiske begrænsninger på EED, som 
bestyrelsen vedtog på sit møde den 3. december 2014;

15. roser EED for at fastholde den geografiske balance mellem EU's østlige og sydlige 
naboskabsområde i sin projektfinansiering;



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

DA

Tilskud og støttemodtagere

16. finder det afgørende at sikre holdbar finansiering til EED-modtagere i det lange løb ved 
at styrke de komplementære forbindelser med andre donorer;

17. opfordrer EED til at gå mere aktivt ind i lande, hvor mulighederne for ekstern støtte til 
civilsamfundet er alvorligt begrænsede, eftersom hovedårsagen til, at EED blev oprettet, 
var at støtte dem, der ingen støtte får;

18. bifalder EED's retningslinjer for overvågning og evaluering; understreger imidlertid, at 
disse gennemførelsesretningslinjer skal stå i rimeligt forhold til EED's størrelse og 
kapacitet med hensyn til menneskelige ressourcer;

19. tilskynder EED til at vedblive med at tilpasse sig nye teknologier ved at integrere 
teknologistøtte i sine tilskud;

20. glæder sig over de EED-tilskud, som er ydet til ukrainske aktører, idet de udgør et godt 
eksempel på hurtig støtte til politiske og civile aktivister, som efterfølgende bliver 
demokratisk valgte repræsentanter;

21. glæder sig over de EED-tilskud, som er ydet til aktivister i nogle af landene i det sydlige 
naboskabsområde, idet de viser merværdien af EED's demokratistøttearbejde i særligt 
fjendtligtsindede miljøer;

22. tilskynder kraftigt EED til at lægge større vægt på socialt udstødte grupper ved bl.a. at 
støtte kvinders rettigheder og kvinders øgede deltagelse i det offentlige liv samt 
græsrodsbevægelser og medieaktivister;

23. opfordrer EED til at udvikle et bedre samarbejde med og lukke op for tilskud til 
religiøse samfund, herunder forfulgte religiøse mindretal; minder om, at kirken har 
spillet en afgørende rolle som modstander af de kommunistiske regimer og i de 
demokratiske omstillingsprocesser i Central- og Østeuropa;

Samarbejde mellem Europa-Parlamentet og EED

24. glæder sig over den første fremlæggelse af EED's årsberetning i Udenrigsudvalget i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i EED-vedtægten, og understreger, at 
Parlamentet er åbent over for, at dette kan finde sted hvert år, eftersom det er en god 
mulighed for at gøre status og udvikle nye synergier;

25. opfordrer til en effektiv sammenkædning af EED, Gruppen for Valgkoordinering og 
Demokratistøtte (DEG) og Parlamentets relevante udvalg og stående delegationer; 
tilskynder sine medlemmer til at støtte EED og fremhæve fondens arbejde i relevante 
sammenhænge og under EP's delegationers besøg i tredjelande, herunder på møder med 
støttemodtagere;

26. opfordrer til, at der udvikles yderligere samarbejde mellem EED, støttemodtagerne og 
Sakharovprisnetværket;

27. anmoder EED om at videreudvikle sit samarbejde med Parlamentets Forum for Unge 
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Ledere;

Politikkohærens og koordinering

28. tilskynder både medlemsstaterne og EU's institutioner til at sørge for reel intern og 
ekstern kohærens i demokratiseringsarbejdet og til at anerkende EED's rolle som 
facilitator;

29. tilskynder EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer i de 
lande, hvor EED er aktiv, til at gøre EED opmærksom på potentielle støttemodtagere og 
til at oplyse dem om EED;

30. opfordrer indtrængende EU-delegationerne og medlemsstaternes diplomatiske 
repræsentationer til at samarbejde struktureret om at fremme visumansøgningsprocessen 
for EED-støttemodtagere, som bliver inviteret til Den Europæiske Union;

31. tilskynder EU-Udenrigstjenesten til at afsætte et informationsmøde inden for rammerne 
af det årlige møde mellem EU's delegationschefer til EED og til at inkludere seancer om 
EED i undervisningsplanen for den årlige menneskerettighedsundervisning for 
kontaktpunkterne for menneskerettigheder;

Samarbejde med andre aktører på demokratistøtteområdet

32. opfordrer EED til at fortsætte samarbejdet med organisationer baseret i Europa, såsom 
Europarådet, Det Internationale Institut for Demokrati og Valgbistand og OSCE, i 
overensstemmelse med EED-vedtægten;

33. opfordrer EED til at skabe samarbejde med centrale aktører og internationale og 
regionale organisationer på demokratistøtteområdet;

34. tilskynder EED til at finde frem til mulige måder, hvorpå den kan samarbejde med 
internationale civilsamfundsorganisationer, blandt andet civilsamfundsforummet under 
det østlige partnerskab og Anna Lindh-fonden;

Yderligere henstillinger

35. opfordrer EED til fortsat at udvikle nye, innovative metoder til demokratistøtte for at 
tilpasse sig til det stadig mere begrænsende miljø i en række lande med autoritære 
regimer;

36. glæder sig over, at det er blevet kommunikeret vældig godt ud til offentligheden, hvad 
EED har opnået indtil videre, og mener at det vil forøge EED's fundraisingkapacitet, 
hvis dens særegenhed og merværdi fremhæves yderligere;

***

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den 
Europæiske Demokratifond.


