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Evropska ustanova za demokracijo

Priporočilo Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2012 Svetu o načinih za morebitno 
ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo (2011/2245(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga priporočila Svetu, ki ga je v imenu skupine ALDE vložil 
Alexander grof Lambsdorfski, o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za 
demokracijo (B7-0391/2011),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid 
demokratizaciji1,

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2011 o pregledu evropske sosedske 
politike2, predvsem pa njenega desetega odstavka,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 7. aprila 2011 o pregledu evropske sosedske politike –
vzhodna dimenzija3 in pregledu evropske sosedske politike – južni sklop4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2010 o letnem poročilu o človekovih 
pravicah v svetu za leto 2009 in politiki EU na tem področju5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. aprila 2002 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o vlogi Evropske unije pri spodbujanju človekovih pravic in 
demokratizacije v tretjih državah6,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1889/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in 
človekovih pravic po svetu (EIDHR)7,

– ob upoštevanju sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami ter klavzul o 
človekovih pravicah in demokraciji v teh sporazumih,

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

– ob upoštevanju treh sklopov sklepov Evropskega sveta: z dne 22. oktobra 2009 o podpori 
demokraciji v zunanjih odnosih EU, z dne 13. decembra 2010, ki vsebujejo poročilo o 
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napredku za leto 2010 in seznam pilotskih držav, ter z dne 20. junija 2011 o evropski 
sosedski politiki,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 25. maja 2011 o novem odzivu na spremembe v 
sosedstvu (COM(2011)0303),

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije z naslovom "Partnerstvo za demokracijo in 
skupno blaginjo z državami južnega Sredozemlja" (COM(2011)0200));

– ob upoštevanju sklepov o evropski sosedski politiki, ki so bili sprejeti dne 20. junija 2011
na 3101. srečanju Sveta za zunanje zadeve,

– ob upoštevanju sklepov o Evropski ustanovi za demokracijo, ki so bili sprejeti dne 1. 
decembra 2011 na 3130. srečanju Sveta za zunanje zadeve,

– ob upoštevanju tematskih in geografskih finančnih instrumentov Komisije glede 
demokratizacije in človekovih pravic (kot so evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR), evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI) itd.),

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

– ob upoštevanju členov 121(3) in 97 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za razvoj (A7-
0061/2012),

A. ker so univerzalne človekove pravice in demokracija v Pogodbah EU zapisane kot temeljne 
vrednote Unije ter kot načela in cilji zunanjega delovanja Unije;

B. ker člen 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa načelo vključevanja enakosti spolov, 
saj navaja, da si Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva za odpravo neenakosti in 
spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami,

C. ker je Svet v svojem programu delovanja v podporo demokraciji v zunanjih odnosih EU 
navedel, da želi izboljšati skladnost in učinkovitost svoje podpore, vendar je pri tem dosegel 
omejen napredek;

D. ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 7. julija 2011 na temo zunanjih politik EU 
v prid demokratizaciji pozdravil pobudo za vzpostavitev Evropske ustanove za 
demokracijo,

E. ker so vzpostavitev Evropske ustanove za demokracijo v pismu, ki je bilo naslovljeno na 
predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka in visoko predstavnico/podpredsednico 
Catherine Ashton, podprli številni ugledni zagovorniki človekovih pravic, med njimi 
prejemnika nagrade Saharova Aung San Su Či in Aleksander Milinkevič;

F. ker EU in njene države članice še niso udejanjile resnično usklajenega in strateškega 
pristopa k zadevam demokratizacije, ki bi priznaval podporo demokraciji kot samostojno 
vprašanje;



G. ker se je pri dogodkih arabske pomladi in vzhodnega sosedstva pokazalo, da mora EU nujno 
strateško sodelovati z avtoritarnimi državami in tistimi, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme, pri tem pa uporabiti nov, drugačen pristop z namenom ponovne vzpostavitve 
verodostojnosti in zagotovitve pravočasne pomoči v procesu prehoda v demokracijo; ker bi 
lahko bila vzpostavitev Evropske ustanove za demokracijo eden najkonkretnejših 
odgovorov EU na izzive demokratizacije v našem sosedstvu in širše;

H. ker imajo ženske ključno vlogo v procesih demokratizacije in pri uspehu družbenih gibanj;

I. ker nedavni dogodki v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu pričajo o tem, da so ženske 
odločilni akterji demokratičnih sprememb in da se pravice žensk pogosto kršijo, ženske pa 
so bolj izpostavljene revščini in potisnjene na rob v političnem, družbenem in 
gospodarskem življenju svoje države;

J. ker je zaradi vstaj v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu postalo še pomembneje, da se 
nestabilnost in nedemokratični režimi v sosedstvu EU obravnavajo kot pomembni dejavniki 
za varnost in stabilnost v Evropi;

K. ker mora okrepljen pristop k podpori demokraciji in človekovim pravicam, ki se je razvil v 
okviru sosedske politike EU in agende za spremembe EU, spremljati tudi večja zmožnost 
hitrega in skladnega odzivanja na dogodke, ki se tičejo demokracije in pravne države;

L. ker je evropski instrument za demokracijo in človekove pravice osredotočen na nujne 
ukrepe v zvezi z ogroženimi zagovorniki človekovih pravic, vključno z novinarji in 
predstavniki opozicije, ter dolgoročnejše ukrepe, ki dopolnjujejo obstoječe geografske 
instrumente EU;

M. ker politične stranke, ugledne politične osebnosti (kot so disidenti, predstavniki opozicije, in 
voditelji mladinskih organizacij), družbena gibanja ter predstavniki civilne družbe, sektorja 
kulture in medijev (vključno z novinarji, avtorji spletnih dnevnikov, aktivisti v družbenih 
omrežjih itd.) z jasnim namenom izboljšati demokracijo igrajo osrednjo vlogo v vsaki 
demokraciji in procesu demokratizacije; ker zaradi pomanjkanja sredstev, omejenega 
mandata in dolgotrajnih postopkov v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice podpora tem akterjem v preteklosti ni zadostovala;

N. ker je Svet za zunanje zadeve podprl pobudo o oblikovanju Evropske ustanove za 
demokracijo; ker dejavnosti za njeno vzpostavitev potekajo hitro in je nujno treba doseči 
dogovor o podrobnih operativnih vidikih;

1. naslavlja naslednja priporočila na Svet in ga poziva: 

(a) naj zagotovi, da se bo z Evropsko ustanovo za demokracijo izoblikoval bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokraciji, saj bo nudila razmeram prilagojeno, prožno 
in pravočasno pomoč od spodaj navzgor z možnostjo hitrega reprogramiranja, če bi 
bilo potrebno, da se olajša prehod v demokracijo v partnerskih državah;

(b) naj pokaže, da je za uresničitev zgoraj navedenih ciljev ustanovitev novega sklada 
primernejša in učinkovitejša kot prilagoditev obstoječih instrumentov, predvsem 
instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

(c) naj razčisti naloge in vrednote Evropske ustanove za demokracijo ter tako izoblikuje 



jasna merila za izbor upravičencev, zlasti glede metodologije izbirnega postopka;

(d) naj poveča usklajenost in učinkovitost podpore EU demokraciji, kot je določeno v 
programu delovanja v podporo demokraciji v zunanjih odnosih EU, ter dodeli Evropski 
ustanovi za demokracijo naloge in jo organizira v tem duhu;

(e) naj zahteva, da Evropska ustanova za demokracijo jamči za načelo lastne nacionalne 
odgovornosti za demokratične procese in da se demokracija gradi s krepitvijo pravic v 
temeljih družbe pa vse do najvišjih vladnih organov;

(f) naj zagotovi, da bo imela Evropska ustanova za demokracijo ob spodbujanju globoke 
in trajnostne demokracije v državah, ki so v prehodu ali ga imajo pred ali za sabo, s 
pretežno vendar ne izključno usmerjenostjo v evropsko sosedstvo, jasno poslanstvo, ki 
ji bo omogočalo, da dopolnjuje ukrepe v podporo demokraciji drugih instrumentov, in 
poudari svojo dodano vrednost; 

(g) naj pridobi dragocene izkušnje tako, da se na začetku osredotoči predvsem, a ne 
izključno na evropsko sosedstvo;

(h) naj zagotovi, da bo vloga Evropske ustanove za demokracijo sinergična in bo 
dopolnjevala na delo, ki ga opravljajo institucije EU, vključno z Evropskim 
parlamentom, in države članice EU, agencije in skladi, ki jih financirajo, ter da bo z 
njimi tesno sodelovala, sklepala partnerstva in se izogibala podvajanju; naj si prizadeva 
za dopolnjevanje in tesno sodelovanje s Fundacijo Anna Lindh, predvsem pri 
spodbujanju demokracije v Sredozemlju;

(i) naj zagotovi, da bo imela Evropska ustanova za demokracijo dodano vrednost, ker bo 
dopolnjevala, ne pa podvajala ali omejevala dejavnosti obstoječih instrumentov 
financiranja, predvsem evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice 
ter instrumenta za stabilnost; naj spozna, da bi lahko Evropska ustanova za 
demokracijo začela projekte, ki bi jih lahko pozneje nadaljevali evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice ali geografski instrumenti, in tako ustvarili 
programsko povezavo, ki bo dolgoročno zagotavljala usklajenost in trajnostnost;

(j) naj še pred začetkom izvajanja projekta opredeli natančno metodologijo, da se prepreči 
prekrivanje med finančnimi instrumenti, celovito mrežo skupnostnih in parlamentarnih 
struktur (Urad za spodbujanje parlamentarne demokracije, ECG itd.), odgovorno za 
človekove pravice, in Evropsko ustanovo za demokracijo;

(k) naj zagotovi, da bo Evropska ustanova za demokracijo na ravni strateškega načrtovanja 
sodelovala z drugimi instrumenti in strukturami EU, ki si prizadevajo za človekove 
pravice in demokracijo, zlasti evropskim instrumentom za demokracijo in človekove 
pravice, instrumentom za stabilnost, skupnim strateškim okvirom in geografskimi 
instrumenti; naj zagotovi, da bo finančno poslovodenje preudarno in pregledno, 
upravni in transakcijski stroški pa nizki; naj upošteva pomen metode Unije, pri čemer 
se Komisija poziva, naj čim prej preuči, kako bi bilo mogoče z instrumenti EU v 
prihodnosti zagotavljati hitrejše mehanizme odzivanja in kako ter kdaj bi bilo mogoče 
vzpostaviti skrbniški sklad EU, če bo v novi finančni uredbi določena primerna pravna 
podlaga zanj; naj v primeru delnega financiranja Evropske ustanove za demokracijo iz 
proračuna EU zagotovi, da to ne bo potekalo na račun že tako skromnih sredstev za 
instrument za demokracijo in človekove pravice;



(l) naj Evropski ustanovi za demokracijo omogoči, da bo delovala na treh stopnjah: pred 
in med prehodom ter po njem, in naj sproži projekte ter inovativne rešitve in zamisli na 
temeljni ravni, ki jih EU doslej ni mogla podpreti zaradi postopkovnih omejitev ali 
zmanjševanja tveganja; naj poleg tega oblikuje Evropsko ustanovo za demokracijo 
tako, da se ne bo izogibala tveganjem, hkrati pa bo spoštovala finančno uredbo EU; 

(m) naj zahteva, da se zagotovi nepristranskost misij EU za opazovanje volitev, zato meni, 
da jih Evropska ustanova za demokracijo ne bi smela šteti k svojim dejavnostim za 
spodbujanje demokracije;

(n) naj v zgodnjih fazah financiranja v določeni državi nagovori veliko skupino 
potencialnih upravičencev, vključno s ključnimi političnimi akterji, ki podpirajo 
demokracijo (npr. novimi političnimi akterji, ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami ter sindikati), nadzornimi telesi, obveščevalci, posameznimi 
političnimi disidenti, kulturnimi akterji, novimi medijskimi akterji (avtorji spletnih 
dnevnikov in drugi), organizacijami za manjšinske pravice in možganskimi trusti, ter 
tako omogoči, da bo Evropska ustanova za demokracijo podpirala številne različne 
lokalne akterje, ki si prizadevajo za demokratične reforme; da zagotovi pluralistično 
podporo zgoraj omenjenim političnim akterjem in gibanjem;;

(o) naj zagotovi, da bo Evropska ustanova za demokracija namenila posebno pozornost 
udeležbi žensk v procesu demokratične reforme, tako da bo podpirala organizacije in 
projekte žensk na področjih, kjer je vprašanje enakosti spolov pomembno, kot je 
odpravljanje nasilja, zagotavljanje delovnih mest in politična udeležba, povečanje 
enakega dostopa do pravosodnega in izobraževalnega sistema ženskam in dekletom ter 
preprečevanje ali odpravljanje obstoječih kršitev njihovih pravic;

(p) naj upošteva, da je nujno potrebno, da Evropska ustanova za demokracijo v državah 
prehoda podpira različna združenja, ker imajo pomembno vlogo v demokraciji in lahko 
prispevajo k doseganju nacionalnega soglasja;

(q) naj podeli Evropski ustanovi za demokracijo pristojnost, da donacije nediskriminatorno 
in po posvetu z delegacijami EU na kraju samem dodeli neposredno upravičencem in 
po možnosti preko političnih fundacij in nevladnih organizacij, ki dokazljivo uspešno 
podpirajo demokracijo; naj predvsem na začetku zagotovi, da bo neposredno 
dodeljevanje sredstev učinkovit mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za demokracijo 
omogočal, da na kraju samem sodeluje s partnerji, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje tamkajšnjih ljudi; naj se zaveda, da bi se z 
neposrednim dodeljevanjem sredstev ob upoštevanju političnega pluralizma na ravni 
EU in dodelitvi ozkemu krogu upravičencev zmanjšalo upravno breme za Evropsko 
ustanovo za demokracijo in morebitna tveganja;

(r) naj zagotovi, da bo EU lahko izvajali politični vpliv v skladu s svojim prispevkom v 
proračun; naj vzpostavi enostavno, pregledno in politično reprezentativno strukturo 
upravljanja ter zagotovi usklajeno in stroškovno učinkovito razmerje med predstavniki 
držav članic in institucij EU, vključno s Parlamentom, ter neodvisnimi strokovnjaki in 
izvajalci; naj vzpostavi jasno ravnovesje med samostojnostjo in neodvisnostjo 
Evropske ustanove za demokracijo ter njeno odgovornostjo do tistih, ki jo financirajo, 
ter naj na njenih računih zagotovi največjo možno raven finančne korektnosti ter še 
posebej poskrbi, da sredstva ne bodo odtekala zaradi korupcije in se ne bodo 
izplačevala osebam ali organizacijam, ki so kakor koli povezane s kriminalnimi ali 



terorističnimi organizacijami;

(s) naj Evropsko ustanovo za demokracijo organizira kot upravno lahko, prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in preprostimi mehanizmi dodeljevanja 
donacij, da se prosilci ne bi prebijali skozi zapletene razpisne postopke, da 
sofinanciranje s strani upravičencev ne bi bilo pogoj za financiranje, da bi dodelitev 
sredstev veljala stroga in jasna merila, seznam upravičencev pa bi bil javen, razen če bi 
to ogrozilo njihovo varnost in da bi se uvedli primerni zaščitni ukrepi v izogib 
goljufijam in zlorabi sredstev;

(t) naj za Evropsko ustanovo za demokracijo predvidi primerne poti za strukturirano 
sodelovanje ter usklajevanje med akterji v Bruslju in na kraju samem; naj poskrbi za 
tesno usklajevanje in posvetovanje med bodočim izvršnim odborom in osebjem 
Evropske ustanove za demokracijo ter Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo 
in Parlamentom glede strategij, ciljev in pobud v okviru ustreznih instrumentov EU ter 
za strukturiran dialog z delegacijami EU in veleposlaništvi držav članic na kraju 
samem;

(u) naj zagotovi, da bo Evropska ustanova za demokracijo trdno povezana s skupinami 
upravičencev in se bo redno posvetovala z njimi, ne da bi imela regionalne urade, 
temveč da se bo v zvezi s tem zanašala na delegacije EU in lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce, ki so bili temeljito preverjeni, da se zagotovi, da 
nimajo nikakršnih povezav s kriminalnimi ali terorističnimi organizacijami;

(v) naj zagotovi vzpostavitev primernega sistema spremljanja, prek katerega bi se ocenila 
učinkovitost zagotovljenih sredstev;

(w) naj kljub temu upošteva, da je treba dati prednost vzpostavitvi Evropske ustanove za 
demokracijo kot zunanjemu finančnemu instrumentu EU znotraj institucionalnega 
okvira Unije in tako zagotovi, da lahko Parlament ustrezno izvaja svoje zakonodajne in 
proračunske pristojnosti v zvezi s prispevki in programskimi dejavnostmi EU;

(x) naj zagotovi, da bo prispevek EU v proračun Evropske ustanove za demokracijo v 
celoti v skladu z načeli dobre finančne prakse in ga bo upravljalo osebje, ki je 
usposobljeno za uporabo finančne uredbe, ki velja za proračun EU, in da bo lahko 
Parlament v celoti izvajal proračunski in zakonodajni nadzor, vključno z možnostjo, da 
proračunski organ spremlja in preverja uporabo teh sredstev;

(y) naj zagotovi, da bo imel Parlament obsežen politični nadzor nad dejavnostmi, tudi 
programskimi dejavnostmi Evropske ustanove za demokracijo, in tudi, da bo neodvisna 
tretja stran dosledno spremljala in ocenjevala izvajanje njegovih ukrepov, tudi tako da 
bo Parlament redno obveščen o letnih poročilih te ustanove; naj Parlamentu ponudi 
dovolj prostora, da bo lahko prispeval v fazi oblikovanja programa, določal prednostne 
naloge in strateške smernice delovanja ter delil svojo ustvarjalnost in izkušnje, ki so jih 
imele z demokratičnim prehodom države članice, pri podpiranju procesov 
demokratizacije onstran evropskih meja;

(z) naj zagotovi, da bo Parlament tudi s posvetovanji vključen v celoten proces ustvarjanja 
in vodenja Evropske ustanove za demokracijo, med drugim s politično uravnoteženim 
izborom poslancev za svet guvernerjev in izvršni odbor te ustanove; naj pregleda 
sestavo sveta guvernerjev, da zagotovi zastopanost držav članic preko Sveta, ter poveča 



udeležbo Parlamenta v svetu guvernerjev tega instrumenta, da zagotovi ustrezen vpliv 
v skladu s pristojnostjo Parlamenta kot veje proračunskega organa EU; naj Parlamentu 
omogoči, da smiselno in sistematično sodeluje pri določanju političnih in strateških 
smernic, prednostnih nalog, pričakovanih rezultatov in skupnih finančnih dodelitev, ki 
so temelj dejavnosti te ustanove; 

(aa) naj redno preverja vpliv, učinkovitost in dodano vrednost Evropske ustanove za 
demokracijo za instrumente EU ter trajnostnost financiranih dejavnosti; naj sprejme 
ustrezne sklepe in po potrebi spremeni njeno velikost, strukturo, mehanizem 
financiranja ali vodstvene odgovornosti; naj zagotovi, da bodo rezultati teh ocen 
posredovani Parlamentu;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu ter v vednost Komisiji in 
državam članicam.


