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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n uudesta lähestymistavasta ihmisoikeuksiin ja demokratiaan - eurooppalaisen 
demokratiarahaston EED:n toiminta sen perustamisen jälkeen
(2014/2231(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 6, 8 ja 21 artiklan,

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle järjestelyistä 
eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten1,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman demokratiakehitystä 
edistävästä EU:n ulkopolitiikasta2,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden 
strategiasta EU:n ulkopolitiikassa3,

– ottaa huomioon neuvoston 23. kesäkuuta 2014 hyväksymän EU:n vuosikertomuksen 
ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 (vahvistetaan myöhemmin) antamansa 
päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 
2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla,

– ottaa huomioon unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa 
koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä 11. maaliskuuta 2014 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/20144,

– ottaa huomioon demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta rahoitusvälineestä 
11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 235/20145,

– ottaa huomioon neuvoston 18. toukokuuta 2009 hyväksymät päätelmät demokraattisen 
hallintotavan tukemisesta – kohti EU:n toimintakehyksen vahvistamista6,

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 2974. kokouksessaan Brysselissä 17. marraskuuta 
2009 hyväksymät neuvoston päätelmät demokratian tukemisesta7,

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

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/111250.pdf
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– ottaa huomioon neuvoston 22. lokakuuta 2009 hyväksymät päätelmät demokratian 
tukemisesta EU:n ulkosuhteissa ja 13. joulukuuta 2010 antamat päätelmät, jotka 
sisältävät vuoden 2010 tilanneselvityksen ja ehdotuksen pilottimaiden luetteloksi;

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3101. kokouksessaan 20. kesäkuuta 2011 
hyväksymät Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevat päätelmät1,

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3130. kokouksessaan 1. joulukuuta 2011 
hyväksymät eurooppalaista demokratiarahastoa koskevat neuvoston päätelmät2,

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3179. kokouksessaan 25. kesäkuuta 2012 
hyväksymät päätelmät ihmisoikeuksista ja demokratiasta3 ja ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevasta EU:n strategiakehyksestä ja toimintasuunnitelmasta4,

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3218. kokouksessaan 31. tammikuuta 2013 
hyväksymät neuvoston päätelmät EU:n tuesta pysyvälle muutokselle 
siirtymäyhteiskunnissa5,

– ottaa huomioon ulkosuhdehallinnon uudelleentarkastelun vuonna 20136,

– ottaa huomioon eurooppalaisen demokratiarahaston perustamista tukevan 
25. marraskuuta 2011 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin tuolloiselle puhemiehelle 
Jerzy Buzekille ja tuolloiselle komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle 
Catherine Ashtonille,

– ottaa huomioon eurooppalaisen demokratiarahaston johtokunnan 3. joulukuuta 2014 
tekemän päätöksen poistaa eurooppalaisen demokratiarahaston alkuperäiset 
maantieteelliset rajoitukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2015),

A. ottaa huomioon, että demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen ovat EU:n 
ulkopolitiikan keskeisiä tavoitteita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 
mukaisesti;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf (ei 

saatavissa suomeksi).
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_en.pdf.
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B. toteaa EU:n tiedostavan, että demokratia ei ole vientituote ja että vastuun ottaminen on 
ratkaisevassa asemassa aidon demokraattisen kulttuurin edistämisessä;

C. ottaa huomioon, että monet EU:n jäsenvaltiot ovat käyneet läpi demokraattisen 
muutosprosessin kylmän sodan päättymisen jälkeen ja keränneet laajan kokemuksen 
tällä eurooppalaisen demokratiarahaston toiminnalle merkittävällä alalla;

D. ottaa huomioon, että Freedom Housen mukaan vuonna 2014 demokratian tila 
maailmassa heikkeni yhdeksättä vuotta peräkkäin, ja poliittiset oikeudet heikkenivät 
61 maassa verrattuna 33 maahan, jossa ne paranivat1; 

E. ottaa huomioon, että yhä enemmän huolta aiheuttaa rajoittava lainsäädäntö, jolla 
säännellään kansalaisjärjestöjen ulkomaista rahoitusta eräissä eurooppalaisen 
demokratiarahaston maantieteelliseen toimialaan kuuluvissa maissa ja joka lisää 
ulkomaisen tuen leimaamista ja eurooppalaisen demokratiarahaston tuensaajien 
uhkailemista;

F. katsoo, että on edistettävä objektiivista ja riippumatonta tiedonvälitystä ja vahvistettava 
mediakenttää, myös internetiä ja sosiaalista mediaa, eurooppalaisen demokratiarahaston 
maantieteelliseen toimialaan kuuluvissa maissa;

G. katsoo, että eurooppalaisen demokratiarahaston perustaminen olisi nähtävä merkiksi 
EU:n naapuruuspolitiikan uudesta kehityssuunnasta, jossa siirrytään pois perinteisestä 
valtiokeskeisestä toimintatavasta kohti tasapainoisempaa ja pitempiaikaista 
yhteiskuntakeskeistä mallia, jossa pääpaino on suorassa toiminnassa ruohonjuuritason 
liikkeiden kanssa;

H. ottaa huomioon, että eurooppalainen demokratiarahasto on 1. helmikuuta 2015 
mennessä rahoittanut 127:ää aloitetta, joiden yhteismäärä on 3,31 miljoonaa euroa 
eteläisissä naapurimaissa ja 3,47 miljoonaa euroa itäisissä naapurimaissa;

I. ottaa huomioon, että eurooppalainen demokratiarahasto hyödyntää ainutlaatuista 
yhteisrahoituksen muotoa, jossa rahaston hallinnollisesta budjetista vastaa komissio ja 
toiminta kentällä rahoitetaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden avustuksilla;

J. ottaa huomioon, että 1. helmikuuta 2015 mennessä seuraavat johtokunnan jäsenten 
edustamat jäsenvaltiot olivat luvanneet rahoittaa ja rahoittaneet eurooppalaista 
demokratiarahastoa: Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Saksa, Unkari, 
Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Romania, Slovakia, Espanja, Ruotsi ja 
Sveitsi, mutta muut 14 jäsenvaltiota eivät vielä ole sitä tehneet;

*****

Yleisarvio

1. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston tähänastisen toiminnan 
tulokset ottaen huomioon nykyisen vaikean kansainvälisen tilanteen, ja katsoo, että se 

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
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täyttää tärkeimmän tavoitteensa, joka on tukea ja rohkaista demokratisointia ja syvää ja 
kestävää demokratiaa poliittisessa siirtymävaiheessa olevissa maissa ja 
demokratisoinnin puolesta taistelevissa yhteiskunnissa,1 myös tukemalla niitä, joita 
eivät muut tue;

2. panee tyytyväisenä merkille, että lyhyestä toiminta-ajasta ja rajallisista varoista 
huolimatta eurooppalainen demokratiarahasto on toiminut parlamentin suositusten 
mukaisesti tuottaen lisäarvoa nykyiselle EU:n demokratiatuelle nopeammalla, 
joustavalla, alhaalta ylöspäin toimivalla ja kysyntään pohjautuvalla rahoituksella 
järkevämmin ja taloudellisesti tehokkaammin kuin muut EU:n välineet paikallisten 
demokratiaa puolustavien väkivallattomien kumppanien kanssa tekemänsä yhteistyön ja 
vähäisemmän hallinnollisen rasituksen ansiosta;

3. katsoo, että eurooppalainen demokratiarahasto demokratian tukemisen välineenä on 
osoittautunut hyödylliseksi poliittisen ja henkilökohtaisen riskin vähentämisessä;

4. korostaa, että eurooppalaisen demokratiarahaston toiminta ja nykyiset EU:n ulkoisen 
rahoituksen välineet täydentävät toisiaan;

5. katsoo, että eurooppalaisen demokratiarahaston aloitteet ovat osoittaneet sen 
ainutlaatuisen soveltuvuuden sillanrakentajaksi ja aukkojen täyttäjäksi tapauksissa, 
joissa EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden rahoitusta ei ole ollut 
saatavissa;

Rahoitus

6. kehottaa eurooppalaisen demokratiarahaston perustajia, erityisesti kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita, täyttämään eurooppalaisen demokratiarahaston perustamisen yhteydessä 
antamansa sitoumukset;

7. korostaa, että eurooppalaisen demokratiarahaston tehokkuuden ylläpitäminen ja sen 
kehittäminen vaativat ehdottomasti pitkäaikaista, riittävää, vakaata ja ennustettavaa 
rahoitusta; 

8. kehottaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä 
naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavaa komission jäsentä ottamaan 
huomioon eurooppalaisen demokratiarahaston tuottaman lisäarvon äskettäin 
käynnistetyssä Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelussa ja pohtimaan, 
miten voitaisiin järjestää eurooppalaiselle demokratiarahastolle kestävä rahoitus;

9. kehottaa Belgiaa tarkastelemaan mahdollisuutta palauttaa eurooppalaiselta 
demokratiarahastolta ja sen henkilöstöltä saadut verotulot eurooppalaisen 
demokratiarahaston hankkeiden rahoittamiseen; muistuttaa, että eurooppalainen 
demokratiarahasto toimii Belgian lain mukaan yksityisenä säätiönä;

                                               
1 eurooppalaisen demokratiarahaston perussäännön 1 artikla – saatavilla: 

https://www.democracyendowment.eu/about-eed/
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10. kehottaa eteläisiä jäsenvaltioita, joilla on erityinen kiinnostus eteläisiä naapurimaita 
kohtaan, antamaan rahoitusta saman verran kuin pohjoiset jäsenvaltiot;

11. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston EU:n kumppanimailta, 
kuten Sveitsiltä ja Kanadalta, saaman rahoituksen; kannustaa muita valtioita, erityisesti 
EFTA-maita, tukemaan eurooppalaista demokratiarahastoa;

Henkilöresurssien määrä

12. kehottaa parantamaan eurooppalaisen demokratiarahaston sihteeristön 
toimintavalmiuksia antamalla sille riittävät henkilöstöresurssit uusien tehtäviensä 
hoitamiseksi;

13. kannustaa jäsenvaltioita toimimaan ilmaisemansa kiinnostuksen mukaisesti ja 
lähettämään kansallisia asiantuntijoita eurooppalaisen demokratiarahaston sihteeristöön;

Eurooppalaisen demokratiarahaston maantieteelliseen toimialan laajentaminen ja idän ja 
etelän välinen tasapaino

14. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston johtokunnan 
kokouksessaan 3. joulukuuta 2014 tekemän päätöksen poistaa eurooppalaisen 
demokratiarahaston alkuperäiset maantieteelliset rajoitukset;

15. kiittää eurooppalaista demokratiarahastoa siitä, että se on säilyttänyt maantieteellisen 
tasapuolisuuden hankerahoituksessaan EU:n itäisen ja eteläisen naapurialueen välillä;

Avustukset ja tuensaajat

16. pitää ratkaisevan tärkeänä kestävän rahoituksen varmistamista eurooppalaisen 
demokratiarahaston tuensaajille pitkällä aikavälillä vahvistamalla täydentävyyttä 
muiden avunantajien kanssa;

17. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa jatkossakin toimimaan aktiivisesti maissa, 
joissa tila kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi ulkopuolelta on kutistettu lähes 
olemattomiin, sillä merkittävin syy eurooppalaisen demokratiarahaston perustamiseen 
oli tukea niitä, joita muut eivät tue;

18. suhtautuu myönteisesti eurooppalaisen demokratiarahaston seurannan ja arvioinnin 
suuntaviivoihin: korostaa kuitenkin, että näiden täytäntöönpanoa koskevien 
suuntaviivojen olisi oltava suhteessa eurooppalaisen demokratiarahaston kokoon ja 
henkilöstöresursseihin; 

19. kannustaa eurooppalaista demokratiarahastoa edelleen ottamaan uusi teknologia 
huomioon sisällyttämällä teknologiatuki avustuksiinsa;

20. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston ukrainalaisille 
toimijoille myöntämät avustukset, sillä ne toimivat hyvänä esimerkkinä ripeästä tuesta
poliittisille ja yhteiskunnallisille aktivisteille, joista tulee myöhemmin demokraattisesti 
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valittuja edustajia;

21. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston avustusten 
myöntämisen joillekin eteläisten naapurimaiden aktivisteille, sillä he osoittavat 
eurooppalaisen demokratiarahaston demokratiaa tukevan työn tuottaman lisäarvon 
erityisen vihamielisissä ympäristöissä;

22. kannustaa voimakkaasti eurooppalaista demokratiarahastoa kiinnittämään enemmän 
huomiota sosiaalisesti syrjittyihin ryhmiin tukemalla muun muassa naisten oikeuksia ja 
naisten lisääntynyttä julkista osallistumista sekä ruohonjuuritason liikkeitä ja 
media-aktivisteja;

23. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa kehittämään parempaa yhteistyötä
uskonnollisten yhteisöjen kanssa ja avaamaan avustuksensa niille, myös vainotuille 
uskonnollisille vähemmistöille; muistuttaa, että kirkolla oli ratkaisevan tärkeä rooli 
vastarinnassa kommunistihallintoa vastaan ja Keski- ja Itä-Euroopan 
demokratisoitumisprosesseissa;

Euroopan parlamentin ja eurooppalaisen demokratiarahaston yhteistyö

24. panee tyytyväisenä merkille eurooppalaisen demokratiarahaston vuosikertomuksen 
ensimmäisen esittämisen ulkoasiainvaliokunnassa eurooppalaisen demokratiarahaston 
perussäännön 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja korostaa olevansa valmis tekemään 
käytännöstä jokavuotisen, sillä se on hyvä tilaisuus arvioida toimintaa ja kehittää 
synergiaetuja;

25. kehottaa kytkemään yhteen eurooppalaisen demokratiarahaston, demokratiatuki- ja 
vaalitarkkailuryhmän (DEG) ja asianosaiset parlamentin valiokunnat sekä pysyvät 
valtuuskunnat; kannustaa jäseniään tukemaan eurooppalaista demokratiarahastoa ja 
painottamaan eurooppalaisen demokratiarahaston työtä asiaankuuluvissa yhteyksissä ja 
parlamentin valtuuskuntien kolmansiin maihin tekemien vierailujen aikana, myös 
tapaamisissa tuensaajien kanssa;

26. kehottaa kehittämään yhteistyötä eurooppalaisen demokratiarahaston, tuensaajien ja 
Saharov-palkinnon verkoston kanssa

27. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa kehittämään yhteistyötään parlamentin 
nuorten johtajien foorumin kanssa;

Politiikan johdonmukaisuus ja koordinointi

28. kehottaa sekä jäsenvaltioita että unionin toimielimiä varmistamaan demokratiaa 
edistävien toimien sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden ja panemaan merkille 
eurooppalaisen demokratiarahaston välittäjän roolin;

29. kannustaa EU:n edustustoja ja jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoja maissa, joissa 
eurooppalainen demokratiarahasto toimii, tuomaan mahdollisia tuensaajia 
eurooppalaisen demokratiarahaston tietoisuuteen ja antamaan mahdollisille tuensaajille 
tietoa eurooppalaisesta demokratiarahastosta;



PR\1043919FI.doc 9/9 PE544.402v01-00

FI

30. kehottaa EU:n edustustoja ja jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoja tekemään 
jäsenneltyä yhteistyötä viisuminhakumenettelyjen helpottamiseksi Euroopan unioniin 
kutsutuille eurooppalaisen demokratiarahaston tuensaajille;

31. kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa järjestämään tiedotustilaisuuden 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta EU:n edustustojen päälliköiden vuosittaisessa 
kokouksessa ja sisällyttämään ihmisoikeuksien yhteyspisteiden vuosittaiseen 
koulutusohjelmaan tiedotustilaisuuksia eurooppalaisesta demokratiarahastosta;

Yhteistyö muiden demokratiaa tukevien toimijoiden kanssa

32. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa jatkamaan yhteistyötä eurooppalaisten 
järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, Kansainvälisen demokratia- ja 
vaaliapuinstituutin ja Etyjin kanssa eurooppalaisen demokratiarahaston perussäännön 
mukaisesti;

33. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa edistämään yhteistyötä keskeisten 
toimijoiden ja kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen kanssa demokratian 
tukemisessa;

34. kannustaa eurooppalaista demokratiarahastoa määrittämään mahdollisia 
yhteistyömuotoja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa, esimerkiksi itäisen 
kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin ja Anna Lindh -säätiön kanssa;

Lisäsuositukset

35. kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa kehittämään yhä uusia innovatiivisia 
keinoja demokratian tukemiseen, jotta voidaan mukauttaa toimintaa yhä 
rajoittavampaan ilmapiiriin monissa maissa, joissa on autoritaarinen järjestelmä;

36. panee tyytyväisenä merkille erittäin hyvän julkisen tiedottamisen eurooppalaisen 
demokratiarahaston tähänastisista saavutuksista ja katsoo, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston ainutlaatuisuuden ja lisäarvon korostaminen parantaisi sen 
varainkeruukykyä;

***

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä 
eurooppalaiselle demokratiarahastolle.


