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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de nieuwe benadering van de EU van mensenrechten en democratie - evaluatie 
van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) sinds de oprichting
(2014/2231(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2, 6, 8 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien zijn aanbeveling van 29 maart 2012 aan de Raad over de modaliteiten voor de 
mogelijke oprichting van een Europees Fonds voor Democratie (hierna het EFD)1,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering 
van democratie2,

– gezien zijn resolutie van 11 december 2012 over een strategie voor digitale vrijheid in 
het buitenlandbeleid van de EU3,

– gezien het jaarverslag van de EU inzake mensenrechten en democratie in de wereld in 
2013, dat op 23 juni 2014 door de Raad is aangenomen,

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over het jaarverslag inzake mensenrechten en 
democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake,

– gezien Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor 
de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie ter financiering van extern 
optreden4,

– gezien Verordening (EG) nr. 235/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2014 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van 
democratie en mensenrechten in de wereld5,

– gezien de conclusies van de Raad van 18 mei 2009 betreffende het steunen van 
democratisch bestuur - versterking van het EU-kader6,

– gezien de conclusies over ondersteuning van democratie van de 2974e bijeenkomst van 
de Raad Buitenlandse Zaken op 17 november 2009 in Brussel7,

                                               
1 PB C 257 E van 6.9.2013, blz. 13.
2 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 165.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0470.
4 PB L 77 van 15.3.2014, blz. 95.
5 PB L 77 van 15.3.2014, blz. 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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– gezien de conclusies van de Raad van 22 oktober 2009 over 'Ondersteuning van 
democratie in de externe betrekkingen van de EU' en die van 13 december 2010 met het 
voortgangsverslag 2010 en de lijst van proeflanden,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het Europees 
nabuurschapsbeleid, aangenomen op 20 juni 2011 tijdens zijn 3101e bijeenkomst1,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het Europees Fonds voor 
Democratie, aangenomen op 1 december 2011 tijdens zijn 3130e bijeenkomst2,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over mensenrechten en 
democratie3 en het strategisch EU-kader en actieplan voor mensenrechten en 
democratie, dat op 25 juni 2012 is goedgekeurd tijdens de 3179e bijeenkomst van de 
Raad Buitenlandse Zaken4,

– gezien de conclusies van de Raad over EU-steun voor duurzame verandering in 
samenlevingen in een overgangssituatie, aangenomen tijdens de 3218e bijeenkomst van 
de Raad Buitenlandse Zaken op 31 januari 20135,

– gezien de herziening van de Dienst voor extern optreden in 20136,

– gezien de steunbetuiging voor de oprichting van het Europees Fonds voor Democratie 
(EFD), gericht aan de toenmalige Voorzitter van het Parlement Jerzy Buzek en de 
toenmalige vv/hv Catherine Ashton d.d. 25 november 2011,

– gezien het besluit van de Raad van Bestuur van het EFD van 3 december 2014 om de 
aanvankelijke geografische beperkingen van het EFD op te heffen,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0000/2015),

A. overwegende dat vooruitgang op het gebied van mensenrechten en democratie een van 
de kerndoelstellingen is van het buitenlands beleid van de EU, als verankerd in artikel 
21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

B. overwegende dat door de EU wordt erkend dat democratie niet kan worden
geëxporteerd en dat het beginsel van eigen verantwoordelijkheid van essentieel belang 
is om een werkelijk democratische cultuur te bevorderen;

                                               
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_en.pdf
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C. overwegende dat een aantal lidstaten sinds het einde van de Koude Oorlog een proces 
van democratische transformatie heeft doorgemaakt en op dit gebied uitgebreide 
ervaring heeft opgedaan die relevant is voor de activiteiten van het EFD;

D. overwegende dat in 2014, volgens Freedom House, de mate van vrijheid voor het 
negende jaar op rij is afgenomen en dat in 61 landen een afname van politieke rechten is 
geregistreerd ten opzichte van een toename in 33 landen1;

E. overwegende de toenemende bezorgdheid over de restrictieve wetgeving inzake externe 
financiering van organisaties in het maatschappelijk middenveld in sommige landen die 
binnen het geografische mandaat van het EFD vallen, de toenemende stigmatisering van 
buitenlandse hulp en de dreigingen die geuit worden aan het adres van EFD-
begunstigden;

F. overwegende dat objectieve en onafhankelijke informatie moet worden bevorderd en dat 
in landen die onder het geografische mandaat van het EFD vallen het mediaklimaat 
moet worden verbeterd, inclusief internet en sociale media;

G. overwegende dat de oprichting van het EFD moet worden gezien als teken van een 
nieuwe trend in het EU-nabuurschapsbeleid waarbij wordt overgestapt van een 
traditionele staatsgerichte aanpak naar een meer gebalanceerde en 
langetermijnbenadering die meer gericht is op de samenleving, met de nadruk op directe 
betrokkenheid van basisbewegingen;

H. overwegende dat het EFD op 1 februari 2015 127 initiatieven heeft gefinancierd, voor 
een bedrag van 3,31 miljoen EUR in het Zuidelijk Nabuurschap en voor een bedrag van 
3,47 miljoen EUR in het Oostelijk Nabuurschap;

I. overwegende dat het EFD profiteert van een unieke vorm van cofinanciering waardoor 
de administratieve begroting van het EFD ter beschikking wordt gesteld door de 
Commissie, terwijl de activiteiten ter plaatse worden gefinancierd uit bijdragen van de 
lidstaten en derde landen;

J. overwegende dat de volgende lidstaten van de Raad van Bestuur zich op 1 februari 2015 
hebben verbonden tot en een bijdrage hebben geleverd aan het EFD; België, Bulgarije, 
de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Duitsland, Hongarije, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden en 
Zwitserland, terwijl de resterende 14 dat nog niet hebben gedaan;

*****

Algemene evaluatie

1. is verheugd over de geboekte resultaten van het EFD gezien het huidige internationale 
klimaat, en is van mening dat het fonds zijn belangrijkste doelstelling heeft 
verwezenlijkt om democratisering te bevorderen en aan te moedigen, alsmede 
diepgewortelde en duurzame democratie in landen die een politieke transitie doormaken 

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
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en in samenlevingen die streven naar democratie1, en door mensen zonder steun te 
steunen;

2. neemt er met tevredenheid kennis van dat het EFD, ondanks de korte periode dat het 
actief is en ondanks zijn beperkte middelen, gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen 
van het Parlement, dat het waarde heeft toegevoegd aan de bestaande ondersteuning van 
democratie door snellere, flexibele en vraaggedreven financiering van onderaf via een 
slimmere en financieel efficiëntere benadering dan overige EU-middelen, dankzij de 
samenwerking met plaatselijke niet-gewelddadige democratischgezinde partners en 
minder administratieve rompslomp;

3. is van mening dat het EFD als democratieondersteunend instrument bewezen heeft dat 
het in staat is ertoe bij te dragen dat zowel het politieke als het persoonlijke risico 
afneemt;

4. benadrukt het aanvullende karakter van de EFD-activiteiten en de bestaande externe 
financiële instrumenten van de EU;

5. is van mening dat de door het EFD ondernomen initiatieven hebben aangetoond dat het 
bruggen kan slaan en lacunes kan opvullen in gevallen waarin financiering door 
EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten niet haalbaar was;

Financiering

6. dringt er bij de oprichtende leden van het EFD, met name de EU-lidstaten, op aan de 
verplichtingen die zij zijn aangegaan bij de oprichting van het EFD na te komen;

7. benadrukt dat het om het EFD te steunen en verder te ontwikkelen van vitaal belang is 
te zorgen voor langetermijn-, toereikende, stabiele en voorspelbare financiering;

8. dringt er bij de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid en de commissaris voor nabuurschap en uitbreiding op aan de 
toegevoegde waarde van het EFD in overweging te nemen bij de onlangs gestarte 
herziening van het Europese nabuurschapsbeleid en om na te denken over de wijze 
waarop het EFD duurzaam kan worden gefinancierd;

9. dringt er bij België op aan de mogelijkheid na te gaan om de belastinginkomsten die 
ontvangen zijn van het EFD en zijn medewerkers terug te storten in de vorm van 
financiering voor EFD-projecten; herinnert eraan dat het EFD functioneert als een 
particuliere stichting volgens Belgisch recht;

10. dringt er bij de zuidelijke lidstaten met een bijzonder belang in het Zuidelijk 
Nabuurschap op aan de financiering van de bijdragende noordelijke lidstaten te 
evenaren;

                                               
1 Artikel 1 van de statuten van het EFD kan worden geraadpleegd op: 

https://www.democracyendowment.eu/about-eed/
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11. is verheugd over de financiële bijdragen die door de EFD zijn ontvangen van 
EU-partners als Zwitserland en Canada; moedigt overige landen, met name 
EVA-landen, aan het EFD te steunen;

Capaciteit personele middelen

12. dringt aan op een versterkte capaciteit van het EFD-secretariaat, wat moet worden 
weerspiegeld in adequate personele middelen om opgewassen te zijn tegen de nieuwe 
taken;

13. moedigt de lidstaten aan nadere invulling te geven aan hun toezegging om nationale 
deskundigen te detacheren naar het EFD-secretariaat;

Uitbreiding van het geografische mandaat van het EFD en Oost-Zuid-balans

14. is verheugd over de opheffing van de aanvankelijke geografische beperkingen van het 
EFD, als goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 december 2014;

15. prijst het EFD voor het bewaren van de geografische balans tussen het Oostelijk en het 
Zuidelijk Nabuurschap bij de financiering van zijn projecten;

Subsidies en begunstigden

16. acht het van cruciaal belang op de lange termijn te zorgen voor duurzame financiering 
van EFD-begunstigden door de aanvullende banden met overige donoren te versterken;

17. dringt er bij het EFD op aan zich verder actief in te zetten in landen waar de ruimte voor 
het maatschappelijk middenveld uitermate beperkt is, aangezien de belangrijkste reden 
voor de oprichting van het EFD was mensen zonder steun te ondersteunen;

18. is verheugd over de EFD-richtsnoeren voor monitoring en evaluatie; benadrukt echter 
dat deze uitvoeringsrichtsnoeren in verhouding moeten staan tot de omvang en de 
capaciteit van de personele middelen van het EFD;

19. moedigt het EFD aan te blijven reageren op nieuwe technologieën door technologische 
steun in zijn subsidies te integreren;

20. is verheugd over de EFD-subsidies die zijn verstrekt aan Oekraïense actoren, omdat zij 
een goed voorbeeld vormen van de snelle steun aan politieke en civiele activisten die 
vervolgens democratisch verkozen vertegenwoordigers worden;

21. is verheugd over de EFD-subsidies aan activisten in sommige landen van het Zuidelijk 
Nabuurschap, aangezien zij de toegevoegde waarde aantonen van de pro- democratische 
werkzaamheden van het EFD in een bijzonder vijandige omgeving;

22. moedigt het EFD ten zeerste aan om meer nadruk te leggen op sociaal uitgesloten 
groepen door o.a. vrouwenrechten en grotere deelname van vrouwen aan het publieke 
leven te steunen, alsmede basisbewegingen en media-activisten;

23. dringt er bij het EFD op aan om beter samen te werken met en subsidies te verstrekken 
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aan religieuze gemeenschappen, inclusief vervolgde religieuze minderheden; herinnert 
eraan dat de kerk een cruciale rol heeft gespeeld bij het verzet tegen communistische 
regimes en bij de democratische overgangsprocessen in Midden- en Oost-Europa;

Samenwerking EP-EFD

24. is verheugd over de eerste presentatie van het EFD Jaarverslag in de Commissie 
buitenlandse zaken, overeenkomstig artikel 8, lid 4, van de statuten van het EFD, en 
benadrukt dat het bereid is dit jaarlijks te laten plaatsvinden als een goede gelegenheid 
om de balans op te maken en nieuwe synergieën te ontwikkelen;

25. dringt erop aan een effectieve koppeling aan te brengen tussen het EFD, de 
Coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen (DEG), en de relevante 
parlementaire commissies en vaste delegaties; moedigt zijn leden aan het EFD te 
steunen en te wijzen op het werk van het EFD in relevante interventies en tijdens 
bezoeken van EP-delegaties aan derde landen, inclusief gesprekken met begunstigden;

26. dringt aan op de ontwikkeling van verdere samenwerking tussen het EFD, zijn 
begunstigden en het Sacharovprijs-netwerk;

27. verzoekt het EFD zijn samenwerking met het Young Leaders Forum verder te 
ontwikkelen;

Coherentie en coördinatie van het beleid

28. moedigt zowel de EU-lidstaten als de EU-instellingen aan te zorgen voor een werkelijke 
interne en externe coherentie met betrekking tot de democratische inspanningen en om 
de faciliterende rol van het EFD te erkennen;

29. moedigt de EU-delegaties en de diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten in 
de landen waar het EFD actief is potentiële begunstigden onder de aandacht van het 
EFD te brengen en hen op de hoogte te stellen van het EFD;

30. dringt er bij EU-delegaties en diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten op 
aan op structurele wijze samen te werken om de visumaanvraagprocedures te faciliteren 
voor EFD-begunstigden die worden uitgenodigd in de Europese Unie;

31. moedigt de EDEO aan een informatieve sessie te wijden aan het EFD in het kader van 
de jaarlijkse bijeenkomst van EU-delegatiehoofden, en sessies over het EFD op te 
nemen in het opleidingscurriculum voor de centrale punten voor mensenrechten;

Samenwerking met overige actoren die de mensenrechten steunen

32. dringt er bij het EFD op aan te blijven samenwerken met in Europa gevestigde 
organisaties zoals de Raad van Europa, het IDEA (International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance), en de OVSE, overeenkomstig de statuten van het EFD;

33. dringt er bij het EFD op aan de samenwerking met belangrijke actoren en de 
internationale en regionale organisaties die actief zijn op het gebied van 
democratieondersteuning, te bevorderen;
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34. moedigt het EFD aan mogelijke samenwerkingsverbanden met internationale 
organisaties op het gebied van het maatschappelijk middenveld te onderzoeken, zoals 
het Civil Society Forum van het Oostelijk Partnerschap en de Anna Lindh Foundation;

Verdere aanbevelingen

35. dringt er bij het EFD op aan nieuwe innoverende middelen te blijven ontwikkelen voor 
democratieondersteuning om het steeds ongunstigere klimaat in een aantal landen met 
autoritaire regimes het hoofd te bieden;

36. is verheugd over de zeer positieve aandacht voor de resultaten van het EFD, en is van 
mening dat de financieringscapaciteit zou worden vergroot door het unieke karakter en 
de toegevoegde waarde van het EFD verder te benadrukken;

***

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
Europese dienst voor extern optreden, de regeringen en parlementen van de lidstaten en 
aan het Europees Fonds voor Democratie.


