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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní
návrh usnesení A8-0177/2015
Usnesení Evropského parlamentu o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii
– vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení
Evropský parlament,
–

s ohledem na články 2, 6, 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

–

s ohledem na své doporučení Radě ze dne 29. března 2012 o způsobu a podmínkách
možného založení Evropské nadace pro demokracii (dále jen EED)1,

–

s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu
demokracie2,

–

s ohledem na Chartu OSN, a zejména na její čl. 2 odst. 4,

A.

vzhledem k tomu, že právo národů rozhodovat o své budoucnosti a o svém politickém,
hospodářském a sociálním rozvoji je základním a nezcizitelným právem;

B.

vzhledem k tomu, že dodržování mezinárodního práva, prosazování a podpora
demokracie a právního státu a respektování univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv
a základních svobod by mělo být jedním z klíčových cílů EU; vzhledem k tomu, že
„demokratizace“ nesmí být záminkou k vměšování se, ke změnám režimů či ke
sledování geostrategických a imperialistických zájmů ve třetích zemích;

C.

vzhledem k tomu, že založení a fungování EED je s ohledem na navržený pochybný
přístup, jeho nedemokratické uplatňování a absenci demokratické, transparentní
a nezávislé kontroly značně problematický, a proto by měla být tato nadace zrušena;
zdůrazňuje, že EED je v rozporu s mezinárodními normami a smlouvami a se zásadou
nevměšování se stanovenou v čl. 2 odst. 4 Charty OSN;
žádá zrušení EED a veškerých nástrojů politiky sousedství, které slouží k financování

1.
2.
1
2

Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 13.
Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 165.

AM\1067386CS.doc

CS

PE559.020v01-00
Jednotná v rozmanitosti

CS

„spojenců EU“ v různých zemích, včetně politických stran a „nových lídrů“, což
jednoznačně představuje vměšování se do vnitřních záležitostí třetích zemí a snahu
o zavedení politického, hospodářského a antisociálního systému založeného na
neoliberální logice;
3.

vyzývá Komisi a členské státy, aby bezodkladně ukončily financování této nadace;

4.

zdůrazňuje, že EED a politika sousedství nikdy nepřispívaly k budování demokracie ve
prospěch lidu, nýbrž napomohly k celkovému oslabení sociálních a ekonomických práv,
což poškodilo hospodářství těchto zemí, kterým byly vnuceny dohody o volném
obchodu, a podpořilo upevnění a posílení moci autoritářských režimů a oligarchů;

5.

hájí právo národů rozhodovat o své budoucnosti a o svém politickém, hospodářském
a sociálním rozvoji;

6.

žádá vytvoření nové politiky spolupráce, která bude založena na rovnosti, solidaritě
a vzájemném rozvoji, nikoli na politikách EU, jež uplatňují zásadu vměšování se
a podněcování ke konfliktům a prosazují změny režimů;

7.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro
vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a Evropské nadaci pro
demokracii.
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