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Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността),
заместващо незаконодателно предложение за резолюция A8-0177/2015
Резолюция на Европейския парламент относно новия подход на ЕС към правата
на човека и демокрацията - оценка на дейностите на Европейския фонд за
демокрация от момента на неговото създаване
Европейският парламент,
–

като взе предвид членове 2, 6, 8 и 21 от Договора за Европейския съюз,

–

като взе предвид своята препоръка от 29 март 2012 г. към Съвета относно
механизмите за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация
(ЕФД)1,

–

като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно външните политики
на ЕС в полза на демократизацията2,

–

като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, по-специално
член 2, параграф 4 от него,

A.

като има предвид, че правото на народите да вземат решения относно своето
бъдеще и своето политическо, икономическо и социално развитие е основно и
неотменимo право;

Б.

като има предвид, че зачитането на международното право, насърчаването и
подкрепата за демокрацията, върховенството на закона и зачитането на
универсалността и неделимостта на правата на човека и основните свободи следва
да бъдат сред основните цели на ЕС; като има предвид, че „демократизацията“ не
трябва да се използва като претекст за вмешателство, смяна на режими и
обслужване на геостратегически и империалистически интереси в трети държави;

В.

като има предвид, че създаването и дейността на ЕФД, съгласно будещия
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съмнения предложен подход, неговото недемократично прилагане и липсата на
демократичен, прозрачен и независим контрол са изключително проблематични и
поради това следва да бъдат прекратени;
1.

подчертава, че Европейският фонд за демокрация (ЕФД) представлява нарушение
на международното право и международните договори, а също така и на
принципа на ненамеса, както е предвидено в член 2, параграф 4 от Устава на
Организацията на обединените нации;

2.

призовава за премахване на ЕФД и на всякакъв вид инструменти за политика за
съседство, които имат за цел да финансират съюзници на ЕС в различни държави,
включително политически партии и така наречените „изгряващи лидери“, тъй
като това представлява ясна намеса във вътрешните политики на трети държави и
опит за налагане на политическа, икономическа и враждебна на обществото
система, основана на неолибералната логика;

3.

призовава Комисията и държавите членки незабавно да прекратят финансирането
на ЕФД;

4.

подчертава факта, че ЕФД и политиката за съседство не са допринесли по
никакъв начин за изграждането на демокрация в полза на народите, но са довели
до общо влошаване на социалните и икономическите права, нанесли са вреди на
икономиките на тези страни чрез налагането на споразумения за свободна
търговия и са допринесли за консолидирането и укрепването на властта на
авторитарни и олигархични режими;

5.

защитава правото на народите да вземат решения относно своето бъдеще и своето
политическо, икономическо и социално развитие;

6.

призовава за изграждането на нова политика за сътрудничество, основана на
равенство, солидарност и взаимно развитие, а не въз основа на политиките на ЕС,
основани на принципите на намеса и подстрекателство към войни и на
насърчаване на смяната на режими;

7.

възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета,
Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и
парламентите на държавите членки и на Европейския фонд за демокрация.
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