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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl naujojo ES požiūrio į žmogaus teises ir demokratiją. Nuo pat Europos demokratijos 
fondo (EDF) įsteigimo dienos vykdytos veiklos įvertinimas
(2014/2231(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 6, 8 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento rekomendaciją Tarybai dėl 
galimo Europos demokratijos fondo (toliau – EDF) įsteigimo tvarkos1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos siekiant 
demokratizacijos2,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės 
strategijos ES užsienio politikoje3,

– atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 
2013 m., kurią 2014 m. birželio 23 d. priėmė Taryba,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 
srityje (dar nepatvirtinta),

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 236/2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo 
priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros4,

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 235/2014, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje 
finansavimo priemonę5,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18 d. Tarybos išvadas dėl paramos demokratiniam 
valdymui  siekiant tobulesnės ES sistemos6,

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl paramos demokratijai, priimtas 2009 m. 
lapkričio 17 d. Briuselyje vykusiame 2974-ajame Išorės santykių tarybos posėdyje7,

                                               
1 OL C 257 E, 2013 9 6, p. 13.
2 OL C 33 E, 2013 2 5, p. 165.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0470.
4 OL L 77, 2014 3 15, p. 95.
5 OL L 77, 2014 3 15, p. 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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– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 22 d. Tarybos išvadas dėl paramos demokratijai ES 
išorės santykiuose ir 2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos išvadas „2010 m. pažangos 
ataskaita ir pavyzdinių šalių sąrašas“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 20 d. vykusiame 3101–ajame Užsienio reikalų 
tarybos posėdyje priimtas išvadas dėl Europos kaimynystės politikos1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. vykusiame 3130-ajame Užsienio reikalų tarybos 
susitikime priimtas išvadas dėl Europos demokratijos fondo2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 25 d. vykusiame 3179-ajame Užsienio reikalų tarybos 
susitikime priimtas išvadas dėl žmogaus teisių ir demokratijos3 ir ES strateginės 
programos ir veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje4,

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl ES paramos tvariems pokyčiams prie demokratijos 
pereinančiose šalyse, patvirtintas per Užsienio reikalų tarybos 2013 m. sausio 31 d. 
vykusį 3218–ąjį posėdį5,

– atsižvelgdamas į 2013 m. Išorės veiksmų tarnybos veiklos patikrinimą6,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 25 d. laišką tuometiniam Europos Parlamento 
Pirmininkui Jerziui Buzekui ir tuometinei Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojai Catherine Ashton dėl paramos kuriant Europos demokratijos 
fondą (EDF),

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 3 d. EDF valdytojų tarybos sprendimą panaikinti 
pradinius EDF geografinius apribojimus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8–0000/2015),

A. kadangi pažanga demokratijos ir žmogaus teisių srityje yra vienas svarbiausių ES 
užsienio politikos tikslų, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje;

B. kadangi ES pripažįsta, jog demokratija negali būti eksportuojama ir kad nuosavybės 
principas yra nepaprastai svarbus puoselėjant tikrąją demokratijos kultūrą;

C. kadangi nuo Šaltojo karo pabaigos nemažai ES valstybių narių patyrė demokratinių 

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

"http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf" 
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_lt.pdf
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pokyčių ir šioje srityje sukaupė daug patirties, kuri yra tiesiogiai susijusi su EDF veikla;

D. kadangi 2014 m. pasak organizacijos „Freedom House“, padėtis laisvės srityje jau 
devintus metus iš eilės vis blogėjo, o 61 šalis užfiksavo blogėjančią politinių teisių 
padėtį palyginti su 33 šalimis, kurios teigė, kad ji pagerėjo1;

E. kadangi vis didesnį rūpestį kelia kai kuriose šalyse, patenkančiose į EDF geografinių 
įgaliojimų sritį, taikomi pernelyg griežti pilietinės visuomenės organizacijų išorės 
finansavimą reglamentuojantys teisės aktai, o dėl to didėja užsienio paramos 
stigmatizacija, o EDF paramos gavėjai susilaukia grasinimų;

F. kadangi būtina skatinti objektyvią ir nepriklausomą informaciją ir stiprinti žiniasklaidos 
aplinką, įskaitant internetą ir socialinius tinklus šalyse, kurioms taikomi EDF 
geografiniai įgaliojimai;

G. kadangi EDF įsteigimas turėtų būti traktuojamas kaip naujos ES kaimynystės politikos 
tendencijos, kuriai būdingas perėjimas nuo tradicinio į valstybę orientuoto metodo prie 
labiau subalansuotos, ilgalaikės ir į visuomenę orientuotos perspektyvos, požymis, daug 
dėmesio skiriant tiesioginiam dalyvavimui visuomeniniuose judėjimuose;

H. kadangi iki 2015 m. vasario 1 d. iš EDF buvo finansuotos 127 iniciatyvos: pietinėms 
kaimyninėms šalims iš viso buvo skirta 3,31 mln. EUR, o rytinėms kaimyninėms šalims 
– 3,47 mln. EUR;

I. kadangi EDF bendro finansavimo forma yra išskirtinė, pagal kurią administracinį EDF 
biudžetą suteikia Komisija, o vietoje vykdoma veikla yra finansuojama valstybių narių 
ir trečiųjų šalių įnašais;

J. kadangi iki 2015 m. vasario 1 d. įsipareigojimus buvo prisiėmusios ir įnašais prie EDF 
veiklos prisidėjusios šios Valdytojų tarybos valstybės narės: Belgija, Bulgarija, Čekija, 
Danija, Estija, Vokietija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Lenkija, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija ir Šveicarija, o likusios 14 šalių to dar 
nebuvo padariusios;

*****

Bendras pasiūlymo įvertinimas

1. Atsižvelgiant į dabartinę probleminę tarptautinę aplinką palankiai vertina iki šios dienos 
sukauptą didelę su EDF veiklos vykdymu susijusią patirtį ir mano, kad yra 
įgyvendinamas pagrindinis jo tikslas – „šalyse, kuriose vyksta politiniai pokyčiai, ir 
demokratizacijos siekiančių šalių visuomenėse skatinti ir stiprinti demokratizaciją ir 
tvirtą bei tvarią demokratiją“2, įskaitant „neremiamų subjektų rėmimą“;

                                               
1 HYPERLINK "https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf" 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
2 EDF įstatų 1 straipsnis, su kuriuo galima susipažinti šioje interneto svetainėje: 

https://www.democracyendowment.eu/about-eed/
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2. Su malonumu konstatuoja, kad nepaisant neilgą laiką vykdytos veiklos ir ribotų lėšų, 
EDF įgyvendino Parlamento rekomendacijas, sukurdamas esamos ES paramos 
demokratijai pridėtinę vertę, skiriant greitesnį, lankstesnį, principu „iš apačios į viršų“ 
pagrįstą ir į paklausą orientuotą finansavimą, vadovaujantis pažangesniu ir finansiniu 
požiūriu efektyvesniu metodu nei kitos ES priemonės – visa tai buvo galima užsitikrinti 
bendradarbiaujant su taikiais, demokratiją propaguojančiais vietos partneriais ir 
sumažinus administracinę naštą;

3. Mano, kad buvo įrodyta, jog EDF, kaip vienas paramos demokratijai būdų, sugeba 
prisidėti prie politinės ir asmeninės rizikos mažinimo;

4. akcentuoja EDF veiklos ir esamų ES išorės finansinių priemonių papildomumą;

5. laikosi nuomonės, kad EDF vykdytos iniciatyvos pademonstravo jo unikalų skirtumų 
mažinimo ir spragų užpildymo gebėjimą tais atvejais, kai nebūdavo galima užsitikrinti 
ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių finansavimo;

Finansavimas

6. ragina EDF šalis steigėjas, ypač visas ES valstybes nares, vykdyti įsipareigojimus, 
kuriuos jos prisiėmė steigiant EDF;

7. pabrėžia, kad siekiant palaikyti EDF veiksmingumo lygį ir jį dar padidinti, nepaprastai 
svarbu užtikrinti ilgalaikį, pakankamą, stabilų ir prognozuojamą finansavimą; 

8. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir už 
Europos kaimynystės politiką ir plėtrą atsakingą Komisijos narę neseniai pradėto 
vykdyti Europos kaimynystės politikos patikrinimo metu apsvarstyti pridėtinę EDF 
vertę ir įvertinti tvaraus EDF finansavimo teikimo būdus;

9. ragina Belgiją įvertinti galimybę grąžinti iš EDF ir jo darbuotojų gautas mokestines 
pajamas finansuojant EDF projektus;  primena, kad pagal Belgijos teisę EDF veikia 
kaip privatus fondas;

10. ragina pietines valstybes nares, kurios yra itin suinteresuotos pietinių šalių kaimynystės 
politika, prilyginti savo skiriamą finansavimą įnašus mokančių šiaurinių valstybių narių 
finansavimui;

11. Palankiai vertina tokių ES partnerių, kaip Šveicarija ir Kanada, EDF skirtus finansinius 
įnašus; skatina kitas valstybes, ypač ELPA šalis, paremti EDF;

Žmogiškųjų išteklių pajėgumai 

12. Ragina sustiprinti EDF sekretoriato pajėgumus, kuriuos atspindėtų tinkami žmogiškieji 
ištekliai, leidžiantys jam susidoroti su naujomis užduotimis;

13. skatina valstybes nares ir toliau reikšti norą komandiruoti nacionalinius ekspertus į EDF 
sekretoriatą;

EDF geografinių įgaliojimų išplėtimas ir pusiausvyra tarp Rytų ir Pietų 
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14. Palankiai vertina pradinių EDF geografinių apribojimų panaikinimą, kaip buvo 
patvirtinta 2014 m. gruodžio 3 d. Valdytojų tarybos posėdyje;

15. Palankiai vertina EDF gebėjimą finansuojant projektus išlaikyti geografinę ES Rytų ir 
Pietų kaimynystės šalių pusiausvyrą; 

Dotacijos ir gavėjai

16. mano, jog itin svarbu užtikrinti ilgalaikį EDF paramos gavėjų finansavimą gerinant 
papildomas sąsajas su kitais paramos teikėjais;

17. ragina EDF toliau aktyviai vykdyti veiklą tose šalyse, kuriose labai kliudoma teikti 
išorės paramą pilietinei visuomenei, kadangi pagrindinė EDF steigimo priežastis buvo 
remti paramos negaunančius subjektus;

18. palankiai vertina EDF stebėsenos ir vertinimo gaires; vis dėlto pabrėžia, kad šios 
įgyvendinimo gairės turėtų būti proporcingos atsižvelgiant į EDF dydį ir žmogiškųjų 
išteklių pajėgumus;

19. ragina EDF toliau taikyti naujas technologijas ir remtis technologijomis teikiant 
dotacijas;

20. palankiai vertina tai, kad EDF skyrė dotacijas Ukrainos veikėjams ir taip parodė gerą 
skubios pagalbos teikimo politiniams ir visuomenės aktyvistams, kurie vėliau tapo 
demokratiškai išrinktais atstovais, pavyzdį;

21. palankiai vertina tai, kad EDF skyrė dotacijas kai kurių pietų kaimynystės šalių 
aktyvistams, nes tokios dotacijos demonstruoja darbo, kurį atlieka EDF skatindamas 
demokratiją ypač priešiškoje aplinkoje, pridėtinę vertę;

22. ryžtingai ragina EDF daugiau dėmesio skirti socialiai atskirtoms grupėms, taigi, be kita 
ko, remti moterų teises ir didesnį moterų dalyvavimą visuomenės veikloje, taip pat remti 
visuomeninius judėjimus ir žiniasklaidos aktyvistus;

23. ragina EDF plėtoti ir gerinti bendradarbiavimą su religinėmis bendruomenėmis, 
įskaitant persekiojamas religines mažumas, ir pradėti teikti joms dotacijas; primena, kad 
Centrinėje ir Rytų Europoje Bažnyčia atliko itin svarbų vaidmenį dalyvaudama 
pasipriešinimo komunistų režimui ir demokratinių pokyčių procesuose;

EP ir EDF bendradarbiavimas

24. teigiamai vertina pirmąjį EDF metinės ataskaitos pristatymą Užsienio reikalų komitete, 
kuris surengtas laikantis EDF statuto 8 straipsnio 4 dalies nuostatų, ir pabrėžia, kad yra 
pasirengęs tokį pristatymą surengti kasmet, kadangi tai gera galimybė apžvelgti padėtį ir 
ieškoti naujų sąsajų;

25. ragina EDF, Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupę ir atitinkamus 
Parlamento komitetus bei nuolatines delegacijas palaikyti veiksmingus ir glaudžius 
tarpusavio ryšius; ragina Parlamento narius remti EDF ir atkreipti dėmesį į EDF darbą 
vykdant atitinkamas intervencijas ir dalyvaujant EP delegacijų vizituose į trečiąsias 
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šalis, įskaitant susitikimus su paramos gavėjais;

26. ragina toliau plėtoti EDF, jo paramos gavėjų ir Sacharovo prizo tinklo 
bendradarbiavimą;

27. ragina EDF toliau plėtoti bendradarbiavimą su Parlamento jaunųjų lyderių forumu;

Politikos nuoseklumas ir koordinavimas

28. ragina valstybes nares ir ES institucijas užtikrinti tikrą demokratijos skatinimo vidaus ir 
išorės veiksmų darną ir pripažįsta, kad EDF atlieka šios srities pagalbininko vaidmenį;

29. ragina tose šalyse, kuriose aktyviai veikia EDF, įsteigtas ES delegacijas ir valstybių 
narių diplomatines misijas atkreipti EDF dėmesį į potencialius paramos gavėjus ir 
informuoti juos apie Fondą;

30. ragina ES delegacijas ir valstybių narių diplomatines atstovybes nuosekliai 
bendradarbiauti siekiant supaprastinti į Europos Sąjungą pakviestų atvykti EDF 
paramos gavėjų prašymų išduoti vizą nagrinėjimo procesą;

31. ragina EIVT per metinį ES delegacijų vadovų susitikimą surengti informacinę sesiją 
EDF klausimais ir į savo metinę žmogaus teisių kontaktinių punktų mokymo žmogaus 
teisių klausimais programą įtraukti sesijas EDF klausimais;

Bendradarbiavimas su kitais paramos demokratijai veikėjais

32. ragina EDF, laikantis EDF statuto, toliau bendradarbiauti su Europoje įsteigtomis 
organizacijomis, kaip antai Europos Taryba, Tarptautinis paramos demokratijai ir 
rinkimams institutas ir ESBO;

33. ragina EDF daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su pagrindiniais paramos 
demokratijai srityje veikiančiais subjektais ir tarptautinėmis bei regioninėmis 
organizacijomis;

34. ragina EDF nustatyti galimus bendradarbiavimo su tarptautinėmis pilietinės visuomenės 
organizacijomis, be kita ko, Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumu ir Annos 
Lindh fondu, būdus;

Kitos rekomendacijos

35. ragina EDF toliau kurti naujas inovatyvias paramos demokratijai priemones siekiant 
prisitaikyti prie daugelyje autoritarinio režimo šalių nustatomų vis didesnių apribojimų;

36. palankiai vertina ligi šiol vykdomą labai gerą visuomenės informavimo apie EDF 
laimėjimus veiklą ir mano, kad, jei ir toliau bus atkreipiamas dėmesys į EDF unikalumą
bei pridėtinę vertę, jo galimybės rinkti lėšas išaugs;

***

37. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų 
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tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Europos demokratijos fondui.


