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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności 
Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia
(2014/2231(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 6, 8 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie warunków 
ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED)1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityki zewnętrznej UE 
na rzecz demokratyzacji2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie strategii wolności 
cyfrowej w polityce zagranicznej UE3,

– uwzględniając roczne sprawozdanie UE dotyczące praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2013 r., przyjęte przez Radę w dniu 23 czerwca 2014 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2015 r. (do potwierdzenia) w sprawie 
rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 
2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych 
instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych4,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 235/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)5,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 maja 2009 r. pt. „Wspieranie demokratycznych 
rządów: w kierunku wzmocnionych ram UE”6,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wspierania demokracji przyjęte na 2974. 
posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w Brukseli w dniu 17 
listopada 2009 r.7,

                                               
1 Dz.U. C 257 E z 6.9.2013, s. 13.
2 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 165.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0470.
4 Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 95.
5 Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 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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– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wspierania 
demokracji w stosunkach zewnętrznych UE oraz z dnia 13 grudnia 2010 r. zawierające 
sprawozdanie z postępów w 2010 r. i listę krajów pilotażowych,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie europejskiej polityki 
sąsiedztwa przyjęte w dniu 20 czerwca 2011 r. na jej 3101. posiedzeniu1,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji przyjęte w dniu 1 grudnia 2011 r. na jej 3130. 
posiedzeniu2,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych dotyczące praw człowieka i 
demokracji3 oraz strategiczne ramy i plan działania UE dotyczące praw człowieka i 
demokracji, przyjęte w dniu 25 czerwca 2012 r. na 3179. posiedzeniu Rady do Spraw 
Zagranicznych4,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie wsparcia UE na rzecz zrównoważonych 
przemian w społeczeństwach w okresie transformacji, przyjęte na 3218. posiedzeniu 
Rady do Spraw Zagranicznych UE w dniu 31 stycznia 2013 r.5,

– uwzględniając przegląd Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z 2013 r.6,

– uwzględniając pismo popierające utworzenie EED, skierowane w dniu 25 listopada 
2011 r. do ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka 
oraz do ówczesnej wiceprzewodniczącej/ wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton,

– uwzględniając decyzję rady zarządzającej EED z dnia 3 grudnia 2014 r. o zniesieniu 
początkowych ograniczeń geograficznych funduszu,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2015),

A. mając na uwadze, że upowszechnianie demokracji i praw człowieka jest jednym z 
podstawowych celów polityki zagranicznej UE, jak zapisano w art. 21 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że zdaniem UE demokracji nie można eksportować i że zasada 
samoodpowiedzialności ma kluczowe znaczenie w tworzeniu prawdziwej kultury 

                                               
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_pl.pdf.
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demokratycznej;

C. mając na uwadze, że od czasu zakończenia zimnej wojny wiele państw członkowskich 
UE przeszło proces transformacji demokratycznej i zgromadziło duże doświadczenie w 
tej dziedzinie, co jest ważne dla działalności EED;

D. mając na uwadze, że wg Freedom House w 2014 r. sytuacja w zakresie wolności 
pogarszała się przez dziewiąty rok z rzędu, a w 61 krajach odnotowano pogorszenie się 
sytuacji w zakresie praw politycznych w porównaniu z 33 krajami, w których wyniki 
poprawiły się1;

E. mając na uwadze, że istnieją coraz większe obawy dotyczące restrykcyjnych przepisów 
z zakresu zagranicznego finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w 
niektórych krajach wchodzących w zakres geograficzny mandatu EED, co nasila 
piętnowanie zagranicznej pomocy i groźby wobec beneficjentów EED;

F. mając na uwadze, że należy propagować obiektywne i niezależne informacje oraz 
wzmocnić środki przekazu, w tym internet i media społecznościowe, w krajach 
wchodzących w zakres geograficzny mandatu EED;

G. mając na uwadze, że ustanowienie EED powinno być postrzegane jako przejaw nowej 
tendencji w unijnej polityce sąsiedztwa, przesuwającej punkt ciężkości z tradycyjnego 
podejścia skupionego na państwie na podejście bardziej zrównoważone i 
długoterminowe, skupione na społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na 
bezpośrednie zaangażowanie w działania oddolne;

H. mając na uwadze, że do dnia 1 lutego 2015 r. EED sfinansował 127 inicjatyw na łączną 
kwotę 3,31 mln EUR w południowych krajach sąsiedzkich i 3,47 mln EUR w ramach 
sąsiedztwa wschodniego;

I. mając na uwadze, że EED korzysta z unikalnej formy współfinansowania, w której 
budżet administracyjny EED jest przydzielany przez Komisję, a działania w terenie są 
finansowane z wkładów państw członkowskich i państw trzecich;

J. mając na uwadze, że w dniu 1 lutego 2015 r. następujące państwa członkowskie 
należące do rady zarządzającej zobowiązały się do wniesienia wkładu w EED oraz 
wniosły go: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Estonia, Niemcy, Węgry, 
Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja 
i Szwajcaria, podczas gdy pozostałe 14 państw jeszcze tego nie uczyniło;

*****

Ogólna ocena

1. z zadowoleniem przyjmuje wyniki funduszu w obliczu obecnej trudnej sytuacji 
międzynarodowej i uważa, że realizuje on główny cel „wspierania i zachęcania do 
demokratyzacji oraz głębokiej i trwałej demokracji w krajach przechodzących 

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
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przemiany polityczne i w społeczeństwach walczących o demokratyzację”1, w tym 
poprzez „wsparcie niewspieranych”;

2. z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości, że pomimo krótkiego okresu działalności i 
ograniczonych środków finansowych EED zrealizował zalecenia Parlamentu, wnosząc 
wartość dodaną do istniejących działań UE na rzecz wsparcia demokracji poprzez 
szybsze, bardziej elastyczne, oddolne i kierowane popytem finansowanie 
inteligentniejszego i bardziej efektywnego pod względem finansowym podejścia niż 
inne środki UE, dzięki współpracy z lokalnymi partnerami nastawionymi pokojowo i 
prodemokratycznie oraz dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych;

3. jest zdania, że EED jako narzędzie wspierania demokracji wykazał swoją zdolność do 
wniesienia wkładu w zmniejszenie zarówno politycznego, jak i osobistego ryzyka;

4. podkreśla komplementarność działań EED oraz istniejących instrumentów finansowych 
UE przeznaczonych na działania zewnętrzne;

5. jest zdania, że inicjatywy podejmowane w ramach EED udowodniły wyjątkowe 
zdolności tego funduszu w zakresie łączenia i zmniejszania luk w przypadkach, w 
których finansowanie ze strony państw członkowskich UE oraz państw spoza UE było 
nieosiągalne;

Finansowanie

6. zwraca się do podmiotów finansujących EED, a zwłaszcza wszystkich państw 
członkowskich UE, o wypełnienie zobowiązań, które podjęły, powołując do życia EED;

7. podkreśla, że aby utrzymać i dalej rozwijać skuteczność EED, należy zapewnić 
długoterminowe, wystarczające, stabilne i przewidywalne finansowanie;

8. wzywa wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
oraz komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa do zastanowienia się nad 
wartością dodaną EED w trakcie nowo rozpoczętego przeglądu europejskiej polityki 
sąsiedztwa oraz do przemyślenia sposobów zapewnienia temu funduszowi trwałego 
finansowania;

9. wzywa Belgię do dokonania analizy możliwości zwrotu podatku dochodowego, 
pobranego z EED i pensji jego pracowników, w formie środków finansowych na 
projekty EED; przypomina, że EED funkcjonuje jako prywatna fundacja na mocy prawa 
belgijskiego;

10. wzywa południowe państwa członkowskie, posiadające szczególne interesy w 
południowych krajach sąsiedzkich, do wnoszenia równie dużego wkładu finansowego 
co północne państwa członkowskie;

11. z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy w EED wnoszony przez takich partnerów 
UE, jak Szwajcaria czy Kanada; zachęca inne państwa członkowskie, a w szczególności 

                                               
1 Art. 1 statutu EED – dostępny pod adresem: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/
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państwa EFTA, do wsparcia EED;

Potencjał w zakresie zasobów ludzkich 

12. wzywa do wzmocnienia zdolności sekretariatu EED, co powinno przełożyć się na 
odpowiednie zasoby ludzkie, pozwalające funduszowi uporać się z nowymi zadaniami;

13. zachęca państwa członkowskie do realizacji zgłoszonego zamiaru oddelegowania 
ekspertów krajowych do sekretariatu EED;

Rozszerzenie mandatu geograficznego EED i równowaga pomiędzy Wschodem a 
Południem 

14. z zadowoleniem przyjmuje zniesienie początkowych ograniczeń geograficznych EED, 
przyjęte na posiedzeniu rady zarządzającej w dniu 3 grudnia 2014 r.;

15. wyraża uznanie dla EED w związku z zachowaniem równowagi geograficznej w 
finansowaniu projektów we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE;

Dotacje i beneficjenci

16. uważa, że istotne jest zapewnienie trwałego finansowania na rzecz odbiorców pomocy z 
EED w perspektywie długofalowej poprzez zwiększenie komplementarnych powiązań z 
innymi darczyńcami;

17. zwraca się do EED o dalsze aktywne zaangażowanie w krajach, w których poważnie 
ogranicza się możliwości udzielania zewnętrznego wsparcia na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego, ponieważ główną przyczyną utworzenia EED była chęć wsparcia 
niewspieranych;

18. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne EED dotyczące monitorowania i oceny; podkreśla 
jednak, że te wytyczne wykonawcze powinny być proporcjonalne do rozmiaru i 
potencjału ludzkiego EED;

19. zachęca EED do dalszego korzystania z nowych technologii poprzez obejmowanie 
wsparcia technologicznego dotacjami;

20. pozytywnie ocenia dotacje EED oferowane podmiotom ukraińskim, ponieważ stanowiły 
one dobry przykład szybkiego wsparcia działaczy politycznych i obywatelskich, którzy 
z czasem stali się demokratycznie wybranymi przedstawicielami narodu;

21. z zadowoleniem przyjmuje dotacje EED oferowane działaczom w południowych 
krajach sąsiedzkich, ponieważ dowodzą one wartości dodanej działań EED na rzecz 
demokracji w szczególnie nieprzyjaznym środowisku;

22. zdecydowanie zachęca EED do położenia większego nacisku na grupy wykluczonych 
społecznie poprzez wspieranie, między innymi, praw kobiet i ich większego udziału w 
życiu publicznym, jak również oddolnych ruchów obywatelskich i działaczy w 
środkach przekazu;
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23. zwraca się do EED o rozwijanie lepszej współpracy ze wspólnotami religijnymi oraz 
objęcie ich dotacjami, co dotyczy też prześladowanych mniejszości religijnych; 
przypomina, że Kościół odegrał zasadniczą rolę w sprzeciwianiu się reżimowi 
komunistycznemu oraz w procesie przemian demokratycznych w Europie Środkowej i 
Wschodniej;

Współpraca między PE a Europejskim Funduszem na rzecz Demokracji

24. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie sprawozdania rocznego EED przed Komisją 
Spraw Zagranicznych, zgodnie z art. 8.4 statutu EED, i podkreśla swoją otwartość na to, 
by procedura taka odbywała się co roku, gdyż jest to dobrą okazją do podsumowania 
działań i rozwoju nowej synergii;

25. apeluje o skuteczne powiązania między EED, Zespołem ds. Wspierania Demokracji i 
Koordynacji Wyborów (DEG) a właściwymi komisjami parlamentarnymi i stałymi 
delegacjami; zachęca swoich członków do wspierania EED i podkreślania jego działań 
w stosownych wystąpieniach oraz podczas delegacji PE do państw trzecich, 
obejmujących też spotkania z beneficjentami;

26. wzywa do dalszego rozwijania współpracy między EED, jego beneficjentami oraz 
siecią Nagrody im. Sacharowa;

27. zwraca się do EED o dalsze rozwijanie współpracy z Forum Młodych Przywódców pod 
egidą Parlamentu;

Spójność i koordynacja strategii politycznej

28. zachęca zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje UE do zapewnienia 
rzeczywistej spójności wewnętrznej i zewnętrznej działań prodemokratycznych oraz do 
uznania ułatwiającej roli, jaką w tym zakresie odgrywa EED;

29. zachęca delegatury UE i misje dyplomatyczne państw członkowskich w krajach, w 
których EED prowadzi działalność, do powiadamiania EED o potencjalnych 
beneficjentach oraz informowania tych beneficjentów o istnieniu EED;

30. nakłania delegatury UE i przedstawicielstwa dyplomatyczne państw członkowskich do 
zorganizowanej współpracy w celu usprawnienia procedury składania wniosków 
wizowych przez beneficjentów EED, którzy zostali zaproszeni do Unii Europejskiej;

31. zachęca ESDZ do przeznaczenia jednej sesji informacyjnej w ramach dorocznego 
posiedzenia szefów delegatur UE na upowszechnienie wiedzy o EED oraz do ujęcia 
sesji na temat EED w rocznym programie szkoleń ESDZ dotyczącym praw człowieka 
organizowanym dla punktów kontaktowych ds. praw człowieka;

Współpraca z innymi podmiotami wspierającymi demokrację

32. zwraca się do EED o kontynuację współpracy z organizacjami mającymi siedzibę w 
Europie, takimi jak Rada Europy, Międzynarodowy Instytut Demokracji i Pomocy 
Wyborczej oraz OBWE, zgodnie ze statutem EED;
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33. zwraca się do EED o rozwijanie współpracy z kluczowymi podmiotami i organizacjami 
międzynarodowymi i regionalnymi działającymi na rzecz wspierania demokracji;

34. zachęca EED do określenia możliwych sposobów współpracy z międzynarodowymi 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, między innymi z Forum Społeczeństwa 
Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego i fundacją im. Anny Lindh;

Dalsze zalecenia

35. zwraca się do EED o dalsze rozwijanie nowych, innowacyjnych sposobów wspierania 
demokracji w celu dostosowania się do nasilających się ograniczeń w wielu państwach 
rządzonych przez reżimy autorytarne;

36. z zadowoleniem przyjmuje znakomite upublicznienie dotychczasowych osiągnięć EED 
i uważa, że dalsze podkreślanie wyjątkowości i wartości dodanej EED zwiększyłoby 
zdolności gromadzenia przez niego funduszy;

***

37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw 
członkowskich oraz Europejskiemu Funduszowi na rzecz Demokracji.


