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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novom prístupe k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej 
nadácie na podporu demokracie od jej vytvorenia
(2014/2231(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 6, 8 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 29. marca 2012 k postupu prípadného 
založenia Európskej nadácie na podporu demokracie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o stratégii digitálnej slobody 
v zahraničnej politike EÚ3,

– so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 
2013, ktorú prijala Rada 23. júna 2014,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 (bude potvrdené) o výročnej správe 
o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto 
oblasti,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2014 
z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie 
nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 235/2014 
z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské 
práva vo svete5,

– so zreteľom na závery Rady z 18. mája 2009 o podpore demokratickej správy vecí 
verejných: na ceste k posilnenému rámcu EÚ6,

– so zreteľom na závery Rady o podpore demokracie prijaté na 2974. zasadnutí Rady pre 
vonkajšie vzťahy, ktoré sa konalo v Bruseli 17. novembra 20097,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 13.
2 Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 165.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.
4 Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 95.
5 Ú. v. EÚ L 77, 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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– so zreteľom na závery Rady z 22. októbra 2009 o „podpore demokracie vo vonkajších 
vzťahoch EÚ“ a závery Rady z 13. decembra 2010, ktoré obsahujú správu o pokroku za 
rok 2010 a zoznam pilotných krajín,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o európskej susedskej politike prijaté 
20. júna 2011 na jej 3101. zasadnutí1,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Európskej nadácii na podporu 
demokracie prijaté 1. decembra 2011 na jej 3130. zasadnutí2,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o ľudských právach a demokracii3

a strategický rámec EÚ a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu prijatý 
25. júna 2012 na jej 3179. zasadnutí4,

– so zreteľom na závery Rady o podpore EÚ pre udržateľné zmeny v spoločnostiach 
v procese transformácie prijaté na 3218. zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci 
31. januára 20135,

– so zreteľom na správu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z roku 20136,

– so zreteľom na list o podpore založenia Európskej nadácie na podporu demokracie 
adresovaný vtedajšiemu predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzekovi 
a vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie Catherine Ashtonovej 
z 25. novembra 2011,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady guvernérov Európskej nadácie na podporu 
demokracie z 3. decembra 2014 zrušiť pôvodné geografické obmedzenia nadácie,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2015),

A. keďže presadzovanie demokracie a ľudských práv patrí medzi hlavné ciele zahraničnej 
politiky EÚ, ako sa stanovuje v článku 21 Zmluvy o Európskej únii;

B. keďže EÚ uznáva, že demokraciu nemožno vyviezť a že zásada vlastníctva je 
rozhodujúca pre podporu skutočnej demokratickej kultúry;

                                               
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/genaff/126505.pdf" 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/126505.pdf.

3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/131171.pdf.
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/131181.pdf.
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/135130.pdf.
6 http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_sk.pdf.
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C. keďže niekoľko členských štátov EÚ prešlo od konca studenej vojny procesom 
demokratickej transformácie a nahromadilo bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktorá je 
významná pre činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie;

D. keďže podľa organizácie Freedom House stav slobody v roku 2014 klesol už deviaty 
rok po sebe a 61 krajín zaznamenalo pokles v politických právach v porovnaní s 33 
krajinami, ktoré preukázali nárast1;

E. keďže existujú rastúce obavy, pokiaľ ide o reštriktívne právne predpisy upravujúce 
externé financovanie organizácií občianskej spoločnosti v niektorých krajinách, ktoré 
patria do geografickej pôsobnosti mandátu Európskej nadácie na podporu demokracie, 
ktoré zvyšujú stigmatizáciu zahraničnej pomoci a keďže prijímateľom tejto nadácie sa 
vyhrážajú;

F. keďže existuje potreba podporovať objektívne a nezávislé informácie a posilniť 
mediálne prostredie vrátane internetu a sociálnych médií v krajinách, ktoré patria do 
geografickej pôsobnosti mandátu Európskej nadácie na podporu demokracie;

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na podporu demokracie by malo byť považované za 
znamenie nového trendu v susedskej politike EÚ, ktorým sa posúva paradigma od 
tradičného prístupu zameraného na štát k vyváženejšiemu a dlhodobo orientovanému 
výhľadu zameranému na spoločnosť, s dôrazom na priame zapojenie občianskych hnutí;

H. keďže k 1. februáru 2015 Európska nadácia na podporu demokracie financovala 127 
iniciatív v celkovej výške 3,31 milióna EUR v krajinách južného susedstva 
a 3,47 milióna EUR v krajinách východného susedstva;

I. keďže Európska nadácia na podporu demokracie ťaží z jedinečnej formy 
spolufinancovania, v rámci ktorého je administratívny rozpočet nadácie poskytovaný 
Komisiou, zatiaľ čo činnosti na zemi sú financované z príspevkov členských štátov 
a tretích krajín;

J. keďže k 1. februáru 2015 sa k Európskej nadácii na podporu demokracie zaviazali 
a prispeli na ňu tieto členské štáty Rady guvernérov: Belgicko, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ čo 
zvyšných 14 tak ešte neurobilo;

*****

Všeobecné hodnotenie

1. víta doterajšie zaznamenané výsledky Európskej nadácie na podporu demokracie so 
zreteľom na súčasné náročné medzinárodné prostredie a domnieva sa, že plní svoj 
hlavný cieľ podporovať a povzbudzovať demokratizáciu a pevnú a udržateľnú 
demokraciu v krajinách v procese politickej transformácie a v spoločnostiach, ktoré 

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

https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf.
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bojujú za demokratizáciu1 vrátane podpory nepodporovaných;

2. s uspokojením konštatuje, že aj napriek krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným 
finančným zdrojom Európska nadácia na podporu demokracie splnila odporúčania 
Parlamentu, pričom prináša pridanú hodnotu pre existujúcu podporu demokracie v EÚ 
prostredníctvom rýchlejšieho, flexibilného financovania zdola nahor založeného na 
dopyte s rozumnejším a finančne efektívnejším prístupom než iné prostriedky EÚ, a to 
vďaka spolupráci s miestnymi nenásilnými prodemokratickými partnermi a nižšou 
administratívnou záťažou;

3. zastáva názor, že Európska nadácia na podporu demokracie ako forma podpory 
demokracie preukázala svoju schopnosť prispieť k zníženiu politického aj osobného 
rizika;

4. zdôrazňuje komplementárnosť činností Európskej nadácie na podporu demokracie 
a existujúcich vonkajších finančných nástrojov EÚ;

5. zastáva názor, že iniciatívy Európskej nadácie na podporu demokracie preukázali svoju 
jedinečnú schopnosť preklenovať rozdiely a vypĺňať medzery v prípadoch, keď bolo 
financovanie členskými štátmi EÚ a krajinami mimo EÚ nedosiahnuteľné;

Financovanie

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej nadácie na podporu demokracie, a najmä všetky 
členské štáty EÚ, aby plnili povinnosti, ku ktorým sa zaviazali pri zakladaní nadácie;

7. zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na podporu 
demokracie je rozhodujúce zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné a predvídateľné 
financovanie;

8. vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a komisára pre susedskú politiku a rozšírenie, aby posúdili pridanú hodnotu Európskej 
nadácie na podporu demokracie v priebehu novozačatej revízie európskej susedskej 
politiky a aby uvažovali o spôsoboch poskytovania udržateľného financovania pre túto 
nadáciu;

9. vyzýva Belgicko, aby posúdilo možnosť vrátenia príjmov z daní prijatých od Európskej 
nadácie na podporu demokracie a jej zamestnancov v podobe financovania projektov 
nadácie; pripomína, že Európska nadácia na podporu demokracie funguje ako súkromná 
nadácia podľa belgického práva;

10. vyzýva juhoeurópske členské štáty s osobitným záujmom v južnom susedstve, aby 
financovanie prispôsobili prispievajúcim severoeurópskym členským štátom;

11. víta finančné príspevky, ktoré Európska nadácia na podporu demokracie prijala od 
partnerov EÚ, ako je Švajčiarsko a Kanada; vyzýva ostatné štáty, predovšetkým krajiny 

                                               
1 Článok 1 stanov Európskej nadácie na podporu demokracie – k dispozícii na stránke: 

https://www.democracyendowment.eu/about-eed/.



PR\1043919SK.doc 7/9 PE544.402v01-00

SK

EZVO, aby podporili Európsku nadáciu na podporu demokracie;

Kapacita ľudských zdrojov 

12. vyzýva na posilnenie kapacity sekretariátu Európskej nadácie na podporu demokracie, 
aby sa odrazila v dostatočných ľudských zdrojoch, ktoré by jej umožnili vyrovnať sa 
s jej novými úlohami;

13. vyzýva členské štáty, aby nadviazali na svoj vyjadrený záujem o vyslanie národných 
expertov do sekretariátu Európskej nadácie na podporu demokracie;

Rozšírenie geografickej pôsobnosti mandátu Európskej nadácie na podporu demokracie 
a rovnováha medzi východom a juhom 

14. víta zrušenie pôvodného geografického obmedzenia Európskej nadácie na podporu 
demokracie, ako bolo prijaté na zasadnutí Rady guvernérov 3. decembra 2014;

15. vyzdvihuje Európsku nadáciu na podporu demokracie za udržanie geografickej 
rovnováhy medzi krajinami východného a južného susedstva EÚ pri financovaní 
projektov;

Granty a prijímatelia

16. považuje za veľmi dôležité zabezpečiť udržateľné financovanie pre príjemcov 
Európskej nadácie na podporu demokracie v dlhodobom horizonte posilňovaním 
komplementárnosti vzťahov s ostatnými darcami;

17. vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby sa ďalej aktívne angažovala 
v krajinách, v ktorých je priestor na externú podporu občianskej spoločnosti výrazne 
narušený, keďže hlavným dôvodom zriadenia nadácie bolo podporiť nepodporovaných;

18. víta usmernenia Európskej nadácie na podporu demokracie k monitorovaniu 
a hodnoteniu; zdôrazňuje však, že tieto vykonávacie usmernenia by mali byť primerané 
veľkosti nadácie a kapacite jej ľudských zdrojov;

19. nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby naďalej reagovala na nové 
technológie integráciou technologickej podpory do svojich grantov;

20. víta granty Európskej nadácie na podporu demokracie ponúkané ukrajinským aktérom, 
lebo sú dobrým príkladom rýchlej podpory politických a občianskych aktivistov, ktorí 
sa potom stanú demokraticky zvolenými zástupcami;

21. víta granty Európskej nadácie na podporu demokracie ponúkané aktivistom 
v niektorých krajinách južného susedstva, lebo preukazujú pridanú hodnotu 
prodemokratickej práce nadácie v mimoriadne nepriateľskom prostredí;

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby kládla väčší dôraz na 
sociálne vylúčené skupiny tým, že bude podporovať okrem iného práva žien a zvýšenie 
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účasti žien na verejnom dianí, ako aj ľudové hnutia a mediálnych aktivistov;

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby vyvíjala lepšiu spoluprácu 
s náboženskými komunitami vrátane prenasledovaných náboženských menšín a otvorila 
im svoje granty; pripomína skutočnosť, že cirkev zohrala kľúčovú úlohu vo vzdorovaní 
komunistickým režimom a v procesoch demokratickej transformácie v strednej 
a východnej Európe;

Spolupráca Európskeho parlamentu a Európskej nadácie na podporu demokracie

24. víta prvú prezentáciu výročnej správy Európskej nadácie na podporu demokracie vo 
Výbore pre zahraničné veci v súlade s článkom 8 ods. 4 stanov nadácie a zdôrazňuje jej 
otvorenosť, aby sa tak dialo každoročne, keďže je to dobrá príležitosť vyhodnotiť 
úspechy a rozvíjať nové synergie;

25. vyzýva na účinné prepojenie medzi Európskou nadáciou na podporu demokracie, 
skupinou na podporu demokracie a koordináciu volieb a príslušnými parlamentnými 
výbormi a stálymi delegáciami; nabáda svojich poslancov, aby podporovali Európsku 
nadáciu na podporu demokracie a upozorňovali na prácu nadácie pri dôležitých 
intervenciách a počas návštev delegácií EP v tretích krajinách vrátane stretnutí 
s prijímateľmi;

26. vyzýva na rozvoj ďalšej spolupráce medzi Európskou nadáciou na podporu demokracie, 
jej prijímateľmi a sieťou laureátov Sacharovovej ceny;

27. vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby ďalej rozvíjala spoluprácu 
s Fórom mladých lídrov Európskeho parlamentu;

Ucelenosť a koordinácia politík

28. nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zabezpečili skutočnú vnútornú a vonkajšiu 
súdržnosť v súvislosti so snahami o demokraciu a uznali pomocnú úlohu Európskej 
nadácie na podporu demokracie;

29. nabáda delegácie EÚ a diplomatické misie členských štátov v krajinách, v ktorých 
pôsobí Európska nadácia na podporu demokracie, aby upozornili nadáciu na 
potenciálnych prijímateľov a aby ich informovali o nadácii;

30. naliehavo vyzýva delegácie EÚ a diplomatické zastúpenia členských štátov, aby 
spolupracovali štruktúrovaným spôsobom s cieľom uľahčiť postup vybavovania žiadostí 
o víza pre príjemcov grantov Európskej nadácie na podporu demokracie, ktorí sú 
pozvaní do Európskej únie;

31. nabáda ESVČ, aby Európskej nadácii na podporu demokracie venovala informačné 
stretnutie v rámci každoročného stretnutia vedúcich predstaviteľov delegácií EÚ 
a zahrnula časti o tejto nadácii do svojich osnov každoročnej odbornej prípravy pre 
kontaktné miesta v oblasti ľudských práv;

Spolupráca s ďalšími subjektmi podporujúcimi demokraciu
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32. vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby pokračovala v spolupráci 
s európskymi organizáciami, ako je Rada Európy, Medzinárodný inštitút pre 
demokraciu a volebnú podporu a OBSE, v súlade so stanovami nadácie;

33. vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby podporila spoluprácu s hlavnými 
aktérmi a medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti 
podpory demokracie;

34. nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby určila možné spôsoby 
spolupráce s medzinárodnými organizáciami občianskej spoločnosti, okrem iného 
s fórom občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Nadáciou Anny Lindhovej;

Ďalšie odporúčania

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby naďalej vyvíjala nové inovatívne 
prostriedky na pomoc demokracii s cieľom prispôsobiť sa rastúcej klíme obmedzenia 
v mnohých krajinách s autoritatívnymi režimami;

36. víta veľmi dobré doterajšie informovanie verejnosti o úspechoch Európskej nadácie na 
podporu demokracie a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním jedinečnosti a pridanej 
hodnoty nadácie sa zvýši jej schopnosť získavať finančné prostriedky;

***

37. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a Európskej nadácii na
podporu demokracie.


