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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o novem pristopu EU k človekovim pravicam in demokraciji – ocena dejavnosti 
Evropske ustanove za demokracijo od njene ustanovitve
(2014/2231(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 6, 8 in 21 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju svojega priporočila z dne 29. marca 2012 Svetu o načinih za morebitno 
ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid 
demokratizaciji2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v 
zunanji politiki EU3,

– ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji po svetu leta 
2013, ki ga je Svet sprejel 23. junija 2014,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 potrjeno naknadno) o letnem 
poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2013 in politiki Evropske 
unije na tem področju,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za 
zunanje delovanje4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 235/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta financiranja za demokracijo in človekove 
pravice po svetu5,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. maja 2009 o podpori demokratičnemu 
upravljanju – na poti k okrepljenemu okviru EU’6,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o podpori demokraciji, sprejetih na 2974. seji Sveta za 
zunanje odnose v Bruslju dne 17. novembra 20097,

                                               
1 UL C 257 E, 6.9.2013, str. 13.
2 UL C 33 E, 5.2.2013, str. 165.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0470.
4 UL L 77, 15.3.2014, str. 95.
5 UL L 77, 15.3.2014, str. 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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– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 22. oktobra 2009 o podpori demokraciji v zunanjih
odnosih EU in tistih z dne 13. decembra 2010, ki vsebujejo poročilo o napredku za leto 
2010 in seznam pilotnih držav,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o evropski sosedski politiki, sprejetih 
na 3101. seji dne 20. junija 20111,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Evropski ustanovi za demokracijo, 
sprejetih na 3130. seji dne 1. decembra 20112,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o človekovih pravicah in demokraciji3

ter strateškega okvira in akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, 
sprejetih na 3179. seji dne 25. junija 20124,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o podpori EU trajnostnim spremembam v tranzicijskih 
družbah, sprejetih na 3218. seji Sveta za zunanje zadeve dne 31. januarja 20135,

– ob upoštevanju pregleda Evropske službe za zunanje delovanje za leto 20136,

– ob upoštevanju pisma v podporo vzpostavitvi Evropske ustanove za demokracijo z dne 
25. novembra 2011, naslovljenega na tedanjega predsednika Evropskega parlamenta 
Jerzyja Buzka in visoko predstavnico/podpredsednico Catherine Ashton ,

– ob upoštevanju sklepa sveta guvernerjev Evropske ustanove za demokracijo z dne 3. 
decembra 2014, da se odpravijo prvotne geografske omejitve te ustanove,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A80000/2015),

A. ker je napredek na področju demokracije in človekovih pravic eden od temeljnih ciljev 
zunanje politike EU, kot je zapisano v členu 21 Pogodbe o Evropski uniji;

B. ker EU priznava, da demokracije ni mogoče izvažati in da je načelo odgovornosti 
odločilnega pomena za spodbujanje pristne demokratične kulture;

C. ker so številne države članice EU po koncu hladne vojne opravile proces prehoda v 
demokracijo in imajo veliko izkušenj na tem področju, ki so pomembne za dejavnosti 
Evropske ustanove za demokracijo;

                                               
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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D. ker se je po navedbah organizacije Freedom House leta 2014 stanje na področju 
svobode poslabšalo že deveto leto zapored in je 61 držav zabeležilo poslabšanje na
področju človekovih pravic v primerjavi s 33, v katerih je bil dosežen napredek1;

E. ker narašča zaskrbljenost glede omejevalne zakonodaje, ki ureja zunanje financiranje 
organizacij civilne družbe v nekaterih državah v geografski pristojnosti Evropske 
ustanove za demokracijo, vse večje stigmatizacije zunanje podpore in groženj 
upravičencem Evropske ustanove za demokracijo;

F. ker je treba v državah v geografski pristojnosti Evropske ustanove za demokracijo 
spodbujati objektivno in neodvisno poročanje ter okrepiti medijsko okolje, vključno z 
internetom in družbenimi mediji;

G. ker bi morali ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo obravnavati kot znak nove 
usmeritve sosedske politike EU, saj se tradicionalni pristop, ki se osredotoča na državo, 
umika bolj uravnoteženi in dolgoročno usmerjeni perspektivi, ki se osredotoča na 
družbo, s poudarkom na neposrednem sodelovanju z ljudskimi gibanji;

H. ker je Evropska ustanova za demokracijo do 1. februarja 2015 financirala 127 pobud, 
pri čemer je namenila skupno 3,31 milijona EUR za južno sosedstvo in 3,47 milijona 
EUR za vzhodno sosedstvo;

I. ker je Evropska ustanova za demokracijo deležna edinstvene oblike sofinanciranja, saj 
njen upravni proračun zagotavlja Komisija, dejavnosti na terenu pa se financirajo s 
prispevki držav članic in tretjih držav;

J. ker so se do 1. februarja 2015 Evropski ustanovi za demokracijo zavezale in za njeno 
delovanje prispevale naslednje države članice sveta guvernerjev: Belgija, Bolgarija, 
Češka, Danska, Estonija, Nemčija, Madžarska, Latvija, Litva, Luksemburg, 
Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska in Švica, medtem ko 
preostalih 14 tega še ni storilo;

*****

Splošna ocena

1. pozdravlja dosedanje dosežke Evropske ustanove za demokracijo glede na trenutno 
težavno mednarodno okolje in meni, da ta izpolnjuje svoj glavni cilj, ki je krepiti in 
spodbujati demokratizacijo ter globoko in trajnostno demokracijo v državah v 
političnem prehodu in družbah, ki si prizadevajo za demokratizacijo2, tudi s 
podpiranjem tistih, ki so brez podpore;

2. z zadovoljstvom priznava, da je Evropska ustanova za demokracijo kljub kratkemu času 
delovanja in omejenim sredstvom izpolnila priporočila Parlamenta in zagotovila dodano 
vrednost obstoječi evropski podpori demokraciji, in sicer s hitrejšim in prožnim 

                                               
1 https://freedomhouse.org/sites/default/files/01152015_FIW_2015_final.pdf
2 Člen 1 statuta Evropske ustanove za demokracijo je na voljo na: https://www.democracyendowment.eu/about-

eed/
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financiranjem, ki izhaja iz usmeritve „od spodaj navzgor“ in potreb, v okviru 
pametnejšega in finančno učinkovitejšega pristopa v primerjavi z drugimi sredstvi EU, 
kar je zasluga sodelovanja z lokalnimi nenasilnimi partnerji, ki si prizadevajo za 
demokracijo, in nizkega upravnega bremena;

3. meni, da je Evropska ustanova za demokracijo kot oblika podpore demokraciji 
dokazala, da lahko prispeva k zmanjševanju tako političnega kot osebnega tveganja;

4. poudarja dopolnjevanje med dejavnostmi Evropske ustanove za demokracijo in 
obstoječimi zunanjimi finančnimi instrumenti EU;

5. meni, da so se pobude Evropske ustanove za demokracijo izkazale za edinstvene pri 
premoščanju in zapolnjevanju vrzeli v primerih, ko ni bilo mogoče pridobiti financiranja 
držav članic EU in držav zunaj EU;

Financiranje

6. poziva ustanoviteljice Evropske ustanove za demokracijo, zlasti vse države članice EU, 
naj izpolnijo obveznosti, h katerim so se zavezale ob njeni ustanovitvi;

7. poudarja, da je treba za ohranitev in nadaljnji razvoj učinkovitosti Evropske ustanove za 
demokracijo nujno zagotoviti dolgoročno, zadostno, stabilno in predvidljivo 
financiranje;

8. poziva visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter komisarja 
za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja, naj v okviru nedavno sproženega 
pregleda evropske sosedske politike preučita dodano vrednost Evropske ustanove za 
demokracijo in razmislita o načinih za zagotovitev njenega trajnostnega financiranja;

9. poziva Belgijo, naj oceni možnost vrnitve davčnih prihodkov, ki jih prejme od Evropske 
ustanove za demokracijo in njenih zaposlenih, s financiranjem projektov te ustanove; 
opozarja, da Evropska ustanova za demokracijo deluje kot zasebna ustanova v skladu z 
belgijsko zakonodajo;

10. poziva južne države članice s posebnim interesom za južno sosedstvo, naj raven 
financiranja uskladijo s severnimi državami članicami;

11. pozdravlja finančne prispevke, ki jih je Evropska ustanova za demokracijo prejela od 
partneric EU, kot sta Švica in Kanada; spodbuja druge države, zlasti države EFTA, naj 
podpirajo Evropsko ustanovo za demokracijo;

Zmogljivosti na področju človeških virov 

12. poziva k okrepitvi zmogljivosti sekretariata Evropske ustanove za demokracijo, in sicer 
z zagotovitvijo zadostnih človeških virov, da se bo ta lahko spopadala s svojimi novimi 
nalogami;

13. spodbuja države članice, ki so izrazile pripravljenost, da svoje nacionalne strokovnjake 
napotijo v sekretariat Evropske ustanove za demokracijo, to tudi storijo;
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Razširitev geografske pristojnosti Evropske ustanove za demokracijo ter ravnotežje med 
vzhodom in jugom 

14. pozdravlja odpravo prvotnih geografskih omejitev Evropske ustanove za demokracijo, 
ki je bila sprejeta na zasedanju sveta guvernerjev 3. decembra 2014;

15. čestita Evropski ustanovi za demokracijo za ohranjanje geografskega ravnotežja med 
vzhodnim in južnim sosedstvom EU pri financiranju projektov;

Nepovratna sredstva in upravičenci

16. meni, da je na dolgi rok bistveno zagotoviti trajnostno financiranje za prejemnike 
sredstev Evropske ustanove za demokracijo, in sicer s krepitvijo dopolnjevanja z 
drugimi donatorji;

17. poziva Evropsko ustanovo za demokracijo, naj bo še naprej dejavna v državah, v katerih 
so možnosti za zunanjo podporo civilni družbi močno omejene, saj je glavni cilj te 
ustanove podpiranje tistih, ki so brez podpore;

18. pozdravlja smernice Evropske ustanove za demokracijo za spremljanje in ocenjevanje; 
vendar poudarja, da bi morale biti te izvedbene smernice sorazmerne z velikostjo 
Evropske ustanove za demokracijo in njenimi zmogljivostmi na področju človeških 
virov;

19. spodbuja Evropsko ustanovo za demokracijo, naj se še naprej odziva na nove 
tehnologije, tako da v svoja nepovratna sredstva vključuje podporo za tehnologijo;

20. pozdravlja nepovratna sredstva Evropske ustanove za demokracijo, ki jih je ta ponudila 
ukrajinskim akterjem, saj so dober primer hitre podpore političnim in civilnim 
aktivistom, ki kasneje postanejo demokratično izvoljeni predstavniki;

21. pozdravlja nepovratna sredstva Evropske ustanove za demokracijo, ponujena aktivistom 
v nekaterih državah južnega sosedstva, saj le-ta dokazujejo dodano vrednost prizadevanj 
te ustanove za demokracijo v še posebej sovražnih okoljih;

22. močno spodbuja Evropsko ustanovo za demokracijo, naj več pozornosti nameni 
socialno izključenim skupinam, tako da med drugim podpira pravice žensk in večje 
sodelovanje žensk v javnosti ter ljudska gibanja in medijske aktiviste;

23. poziva Evropsko ustanovo za demokracijo, naj vzpostavi boljše sodelovanje z verskimi 
skupnostmi, vključno s preganjanimi verskimi manjšinami, in jim omogoči, da pridobijo 
njena nepovratna sredstva; opozarja na dejstvo, da je cerkev imela ključno vlogo pri 
nasprotovanju komunističnim režimom in pri prehodu držav v srednji in vzhodni Evropi 
v demokracijo;

Sodelovanje med Evropskim parlamentom in Evropsko ustanovo za demokracijo

24. pozdravlja prvo predstavitev letnega poročila Evropske ustanove za demokracijo v 
Odboru za zunanje zadeve v skladu s členom 8(4) njenega statuta in poudarja njeno 
pripravljenost, da se take predstavitve izvajajo na letni ravni, saj je to dobra priložnost 
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za pregled stanja in razvoj novih sinergij;

25. poziva k učinkovitemu povezovanju Evropske ustanove za demokracijo, skupine za 
podporo demokraciji in usklajevanje volitev ter zadevnih parlamentarnih odborov in 
stalnih delegacij; spodbuja svoje poslance, naj podpirajo Evropsko ustanovo za 
demokracijo in opozarjajo na njena prizadevanja v okviru zadevnih posredovanj in med 
obiski delegacij Evropskega parlamenta v tretjih državah, tudi med srečanji z 
upravičenci;

26. poziva k razvoju nadaljnjega sodelovanja med Evropsko ustanovo za demokracijo, 
njenimi upravičenci in mrežo nagrade Saharova;

27. poziva Evropsko ustanovo za demokracijo, naj nadalje razvija svoje sodelovanje s 
forumom mladih voditeljev v okviru Parlamenta;

Skladnost in usklajevanje politike

28. spodbuja države članice in institucije EU, naj zagotovijo resnično notranjo in zunanjo 
skladnost, kar zadeva prizadevanja za demokracijo, ter naj priznajo pospeševalno vlogo 
Evropske ustanove za demokracijo;

29. spodbuja delegacije EU in diplomatske misije držav članic v državah, v katerih je 
dejavna Evropska ustanova za demokracijo, naj ustanovo opozarjajo na morebitne 
upravičence, slednje pa obveščajo o ustanovi;

30. poziva delegacije EU in diplomatska predstavništva držav članic, naj sodelujejo na 
strukturiran način, da bi pospešili postopek za pridobitev vizuma za prejemnike 
nepovratnih sredstev Evropske ustanove za demokracijo, ki so povabljeni v Evropsko 
unijo;

31. spodbuja Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v okviru letnega srečanja vodij 
delegacij EU organizira informativno sejo, posvečeno Evropski ustanovi za 
demokracijo, in naj seje o tej ustanovi vključi v svoje letne programe usposabljanja na 
področju človekovih pravic za kontaktne točke za človekove pravice;

Sodelovanje z drugimi akterji, ki si prizadevajo za demokracijo

32. poziva Evropsko ustanovo za demokracijo, naj še naprej sodeluje z evropskimi 
organizacijami, kot so Svet Evrope, Mednarodni inštitut za demokracijo in pomoč pri 
volitvah ter OVSE, v skladu s svojim statutom;

33. poziva Evropsko ustanovo za demokracijo, naj spodbuja sodelovanje s ključnimi akterji 
ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, dejavnimi na področju podpore 
demokraciji;

34. spodbuja Evropsko ustanovo za demokracijo, naj opredeli možnosti za sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami civilne družbe, med drugim s forumom civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in fundacijo Anna Lindh;

Nadaljnja priporočila
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35. poziva Evropsko ustanovo za demokracijo, naj še naprej razvija nove inovativne načine 
za podporo demokraciji, da bi se prilagodila vse ostrejšemu omejevanju v številnih 
državah z avtoritarnimi režimi;

36. pozdravlja odzvanjanje dosedanjih dosežkov Evropske ustanove za demokracijo v 
javnosti ter meni, da bi nadaljnje poudarjanje njene edinstvenosti in dodane vrednosti 
povečalo njene zmožnosti za zbiranje sredstev;

***

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 
službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter Evropski ustanovi 
za demokracijo.


