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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES jauno pieeju cilvēktiesībām un demokrātijai — darbību, ko Eiropas 
Demokrātijas fonds (EDF) veicis kopš tā izveides, novērtējums
(2014/2231(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2., 6., 8. un 21. pantu,

– ņemot vērā 2012. gada 29. marta ieteikumu Padomei par Eiropas Demokrātijas fonda 
(turpmāk — EDF) iespējamo izveides kārtību1,

– ņemot vērā 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku demokratizācijas atbalstam2,

– ņemot vērā 2012. gada 11. decembra rezolūciju par Digitālās brīvības stratēģiju ES 
ārpolitikā3,

– ņemot vērā ES 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē, ko 
Padome pieņēma 2014. gada 23. jūnijā,

– ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 11. marta (datums tiks precizēts) rezolūciju par 
2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 
politiku šajā jomā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2014 (2014. gada 
11. marts), ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras, lai īstenotu Savienības 
instrumentus ārējās darbības finansēšanai4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. decembra Regulu (EK) 
Nr. 235/2014, ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām visā 
pasaulē5,

– ņemot vērā 2009. gada 18. maija Padomes secinājumus „Atbalsts demokrātiskai 
pārvaldībai — izveidot uzlabotu ES sistēmu”6,

– ņemot vērā 2009. gada 17. novembrī Briselē 2974. Ārējo attiecību padomes sanāksmē 
pieņemtos secinājumus par demokrātijas atbalstu7,

                                               
1 OV C 257 E, 6.9.2013., 13. lpp.
2 OV C 33 E, 5.2.2013., 165. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0470.
4 OV L 77, 15.3.2014., 95. lpp.
5 OV L 77, 15.3.2014., 85. lpp.
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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– ņemot vērā Padomes 2009. gada 22 . oktobra secinājumus par demokrātijas atbalstu ES 
ārējās attiecībās un 2010. gada 13. decembra secinājumus, kuros bija ietverts 2010. gada 
progresa ziņojums un izmēģinājuma valstu saraksts,

– ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Eiropas kaimiņattiecību politiku, kas 
pieņemti 3101. sanāksmē 2011. gada 20. jūnijā1,

– ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par Eiropas Demokrātijas fondu, kurus 
pieņēma 3130. sanāksmē 2011. gada 1. decembrī2,

– ņemot vērā Ārlietu padomes secinājumus par cilvēktiesībām un demokrātiju3 un tās 
3179. sanāksmē 2012. gada 25. jūnijā pieņemto ES stratēģisko satvaru un rīcības plānu 
par cilvēktiesībām un demokrātiju4,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par ES atbalstu ilgtspējīgām pārmaiņām sabiedrībās, 
kurās notiek pāreja, ko pieņēma ES Ārlietu padomes 3218. sanāksmē 2013. gada 
31. janvārī5,

– ņemot vērā Ārējās darbības dienesta 2013. gada pārskatu6,

– ņemot vērā toreizējam Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Jerzy Buzek un toreizējai 
Savienības Augstajai pārstāvei un priekšsēdētāja vietniecei Catherine Ashton adresēto 
2011. gada 25. novembra vēstuli par atbalstu EDF izveidei,

– ņemot vērā EDF valdes 2014. gada 3. decembra lēmumu atcelt sākotnējos EDF darbības 
ģeogrāfiskos ierobežojumus,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0000/2015),

A. tā kā demokrātijas un cilvēktiesību ievērošana atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 
21. pantam pieder pie ES ārpolitikas pamatmērķiem;

B. tā kā ES atzīst, ka demokrātiju nevar eksportēt un ka īstenas demokrātiskas kultūras 
veicināšanā izšķirīgs ir atbildības princips;

C. tā kā vairākās ES dalībvalstīs pēc Aukstā kara beigām ir īstenots demokrātiskās pārejas
process, un tās šajā jomā ir uzkrājušas lielu pieredzi, kas ir noderīga EFD darbā;

D. tā kā pēc organizācijas „Freedom House” datiem 2014. gadā brīvības pakāpe

                                               
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_lv.pdf
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pazeminājās jau devīto gadu pēc kārtas un 61 valstī tika konstatēta situācijas
pasliktināšanās politisko tiesību jomā, savukārt uzlabojumi šajā pašā jomā tika novēroti
33 valstīs1;

E. tā kā arvien pieaug bažas par ierobežojošiem tiesību aktiem, kas reglamentē pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju ārēju finansēšanu un kuri ir spēkā dažās valstīs, kas ietilpst 
EDF ģeogrāfisko pilnvaru robežās, pieaugošo stigmatizāciju, kas vērsta pret finansiālu 
atbalstu no ārvalstīm, un draudiem, kas izteikti EDF finansējuma saņēmējiem;

F. tā kā EDF ģeogrāfisko pilnvaru robežās esošajās valstīs ir jāveicina objektīvas un 
neatkarīgas informācijas pieejamība un jāstiprina plašsaziņas līdzekļu vide, tostarp 
interneta un sociālie plašsaziņas līdzekļi;

G. tā kā EDF izveide ir jāuzskata par jaunas tendences pazīmi ES kaimiņattiecību politikā, 
kas izpaužas kā pāreja no ierastās uz valsti orientētās pieejas uz līdzsvarotāku, ilgākam 
termiņam paredzētu un uz sabiedrību orientētu perspektīvu, pievēršot uzmanību tiešai
sadarbībai ar vietējām kustībām;

H. tā kā 2015. gada 1. februārī EDF bija finansējis 127 iniciatīvas, piešķirot kopā 
3,31 miljonu EUR dienvidu kaimiņreģionā un 3,47 miljonus EUR austrumu 
kaimiņreģionā;

I. tā kā EDF darbību finansē ar unikālu līdzfinansēšanas režīmu, administratīvo budžetu 
nodrošinot Komisijai, bet praktisko darbību — no dalībvalstu un trešo valstu 
maksājumiem;

J. tā kā 2015. gada 1. februārī EDF finansējumu ir apsolījušas un iemaksājušas tālāk 
minētās dalībvalstis, kas ir valdes locekles: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, 
Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Rumānija, 
Slovākija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija un Zviedrija, bet pārējās 14 vēl to nav 
izdarījušas,

*****

Vispārējs novērtējums

1. atzinīgi vērtē EDF līdzšinējo darbu, ņemot vērā pašlaik sarežģīto starptautisko stāvokli, 
un uzskata, ka tas ir sasniedzis savu galveno mērķi, proti, „sekmēt un veicināt 
demokratizāciju un stabilas un ilgtspējīgas demokrātijas ieviešanu valstīs, kurās 
norisinās pārejas process, un sabiedrībās, kas cīnās par demokratizāciju”,2 tostarp 
„sniedzot atbalstu tiem, kam tā trūkst’;

2. ar gandarījumu atzīst, ka, neraugoties uz īso darbības laiku un ierobežotajiem 
līdzekļiem, EDF ir izpildījis Parlamenta ieteikumus un kvalitatīvi papildinājis to 
atbalstu, ko ES jau sniedz demokrātijai, izmantojot ātrāku, elastīgu, augšupvērstu un uz 

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
2 EDF statūtu 1. pants, kas pieejams šajā tīmekļa vietnē: https://www.democracyendowment.eu/about-

eed/
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pieprasījumu balstītu finansēšanas režīmu un salīdzinājumā ar citiem ES instrumentiem 
strādājot racionālāk un efektīvāk izmantojot finanšu līdzekļus, kas iespējams, 
pateicoties sadarbībai ar vietējām nevardarbīgām demokrātijas atbalsta organizācijām 
un mazākam administratīvajam slogam;

3. uzskata, ka EDF kā demokrātijas atbalsta līdzeklis ir pierādījis savu spēju palīdzēt 
samazināt gan politisko, gan personīgo risku;

4. uzsver EDF darbību un jau esošo ES ārējo finanšu instrumentu komplementaritāti;

5. uzskata, ka EDF īstenotās iniciatīvas ir pierādījušas fonda unikālās vienojošās un 
trūkumu novēršanas spējas gadījumos, kad nebija iespējams iegūt ES dalībvalstu un 
trešo valstu finansējumu;

Finansējums

6. aicina EDF dibinātājas puses, jo īpaši visas ES dalībvalstis, pildīt saistības, ko tās 
uzņēmās, dibinot EDF;

7. uzsver, ka nolūkā saglabāt un turpmāk attīstīt EDF efektivitāti, ir būtiski svarīgi 
ilgtermiņā nodrošināt pietiekamu, stabilu un paredzamu finansējumu;

8. aicina Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās komisāru nesen sāktajā Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšanā ņemt vērā EDF pievienoto vērtību un apsvērt 
iespējas, kā EDF nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu;

9. aicina Beļģiju izvērtēt iespēju atmaksāt no EDF un tā darbiniekiem saņemtos nodokļus, 
piešķirot tos kā finansējumu EDF projektiem; atgādina, ka saskaņā ar Beļģijas tiesību 
aktiem EDF darbojas kā privāts fonds;

10. aicina dienvidu dalībvalstis, kas ir īpaši ieinteresētas sadarbībā ar dienvidu 
kaimiņvalstīm, iemaksāt fondā tikpat lielus līdzekļus kā tās ziemeļu dalībvalstis, kuras 
veic iemaksas;

11. atzinīgi vērtē finanšu ieguldījumu, ko EDF saņēmis no tādiem ES partneriem kā Šveice 
un Kanāda; mudina citas valstis, jo īpaši EBTA valstis, atbalstīt EDF;

Cilvēkresursi 

12. prasa nostiprināt EDF sekretariāta spējas, kas izpaustos arī kā pienācīgs cilvēkresursu 
nodrošinājums, kas ļautu tam paveikt savus jaunos uzdevumus;

13. mudina dalībvalstis materializēt izteikto interesi par valstu ekspertu nosūtīšanu uz EDF 
sekretariātu;

EDF ģeogrāfisko pilnvaru paplašināšana un līdzsvars starp austrumu un dienvidu 
kaimiņreģioniem 

14. atzinīgi vērtē EDF darbības ģeogrāfisko ierobežojumu atcelšanu, kas pieņemta fonda 
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valdes 2014. gada 3. decembra sanāksmē;

15. pauž atzinību EDF par ģeogrāfiskā līdzsvara saglabāšanu starp ES austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioniem projektu finansēšanā;

Dotācijas un saņēmēji

16. uzskata, ka ir izšķirīgi svarīgi EDF līdzekļu saņēmējiem nodrošināt ilgtspējīgu 
finansējumu ilgtermiņā, nostiprinot papildinošas saiknes ar citiem līdzekļu devējiem;

17. aicina EDF turpināt aktīvi strādāt valstīs, kur iespējas piešķirt ārēju finansējumu 
pilsoniskajai sabiedrībai ir ļoti apgrūtinātas, jo galvenais EDF dibināšanas pamatojums 
bija sniegt atbalstu tiem, kam tā trūkst;

18. atzinīgi vērtē EDF uzraudzības un novērtēšanas norādījumus; tomēr uzsver, ka šiem 
īstenošanas norādījumiem jābūt samērīgiem ar EDF darbības vērienu un 
cilvēkresursiem;

19. mudina EDF arī turpmāk ņemt vērā jaunu tehnoloģiju izstrādi, integrējot dotācijās ar 
tehnoloģijām saistītu atbalstu;

20. atzinīgi vērtē EDF dotācijas, kas piešķirtas saņēmējiem Ukrainā, jo tās ir sekmīgs 
piemērs efektīvajam atbalstam politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, kuri 
pēc tam kļūst par demokrātiski ievēlētiem pārstāvjiem;

21. atzinīgi vērtē EDF dotācijas, kas piešķirtas saņēmējiem dažās dienvidu kaimiņreģiona 
valstīs, jo tās demonstrē EDF demokrātijas veicināšanas pievienoto vērtību īpaši 
nelabvēlīgā vidē;

22. stingri mudina EDF pievērst lielāku uzmanību sociāli atstumtām grupām, cita starpā 
atbalstot sieviešu tiesības un lielāku sieviešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā arī 
vietējās kustības un plašsaziņas līdzekļu aktīvistus;

23. aicina EDF izvērst labāku sadarbību ar reliģiskajām kopienām, tostarp reliģiskajām 
minoritātēm, kuras tiek vajātas, un piedāvāt dotācijas arī tām; atgādina, ka baznīca bija 
svarīga Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu komunistisko režīmu pretiniece un tai 
bija svarīga loma šo reģionu valstu demokrātiskas pārveides procesos;

ES un EDF sadarbība

24. atzinīgi vērtē to, ka EDF saskaņā ar EDF statūtu 8. panta 4. punktu pirmo reizi ir 
iesniedzis savu gada ziņojuma Ārlietu komitejā, un uzsver fonda gatavību ziņojumus 
iesniegt katru gadu, jo tā ir laba iespēja analizēt informāciju un panākt jaunu sinerģiju;

25. prasa nodrošināt reālu saikni starp EDF, Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu 
koordinācijas grupu (DEG) un attiecīgajām parlamentārajām komitejām un 
pastāvīgajām delegācijām; mudina EP deputātus atbalstīt EDF un izcelt EDF darbu 
attiecīgos pasākumos un EP delegāciju apmeklējumu laikā uz trešām valstīm, tostarp 
tiekoties ar atbalsta saņēmējiem;
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26. prasa izvērst sadarbību starp EDF, tā atbalsta saņēmējiem un Saharova balvas tīklu;

27. aicina EDF turpināt izvērst sadarbību ar Parlamenta Jauno līderu forumu;

Politikas saskaņotība un koordinācija

28. mudina gan dalībvalstis, gan ES iestādes nodrošināt demokratizācijas veicināšanas 
centienu īstenu iekšēju un ārēju saskaņotību un atzīt EDF koordinatora lomu;

29. mudina ES delegācijas un dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības valstīs, kurās 
darbojas EDF, pievērst EDF uzmanību potenciālajiem atbalsta saņēmējiem un informēt 
šos saņēmējus par EDF;

30. mudina ES delegācijas un dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības strukturēti 
sadarboties, lai atvieglotu vīzu piešķiršanu tiem EDF dotāciju saņēmējiem, kuri 
uzaicināti ierasties Eiropas Savienībā;

31. mudina EĀDD ikgadējā ES delegāciju vadītāju sanāksmē sarīkot EDF veltītu 
informācijas sesiju un ietvert sesijas par EDF savā cilvēktiesību kontaktpunktiem 
paredzētajā ikgadējā apmācību programmā par cilvēktiesībām;

Sadarbība ar citām demokrātijas atbalsta iestādēm

32. aicina EDF atbilstīgi EDF statūtiem turpināt sadarboties ar Eiropas organizācijām, 
piemēram, Eiropas Padomi, Starptautisko Demokrātijas un vēlēšanu palīdzības institūtu 
un EDSO;

33. aicina EDF veicināt sadarbību ar galvenajiem dalībniekiem un starptautiskajām un 
reģionālajām organizācijām, kas darbojas demokrātijas atbalsta jomā;

34. mudina EDF apzināt sadarbības iespējas ar starptautiskajām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, cita starpā ar Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forumu un 
Annas Lindes fondu;

Citi ieteikumi

35. aicina EDF turpināt izstrādāt jaunus un novatoriskus demokrātijas atbalsta veidus 
nolūkā pielāgoties apstākļiem, kuri vairākās autoritāru režīmu vadītās valstīs kļūst 
arvien sarežģītāki;

36. atzinīgi vērtē to, ka EDF līdzšinējie sasniegumi ir labi zināmi sabiedrībai, un uzskata, 
ka, turpinot izcelt EDF unikalitāti un pievienoto vērtību, varētu palielināt fonda spēju 
piesaistīt līdzekļus;

***

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Eiropas 
Demokrātijas fondam.
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