
 

AM\1067386FI.doc  PE559.020v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.7.2015 A8-0177/2 

Tarkistus  2 
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Pablo Iglesias, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 
Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, 
Ángela Vallina, Miloslav Ransdorf 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta sen perustamisen jälkeen 

2014/2231(INI) 

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0177/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n uudesta lähestymistavasta ihmisoikeuksiin 
ja demokratiaan – eurooppalaisen demokratiarahaston EED:n toiminta sen 
perustamisen jälkeen 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 6, 8 ja 21 artiklan, 

– ottaa huomioon järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista 

perustamista varten 29. maaliskuuta 2012 neuvostolle antamansa suosituksen
1
, 

– ottaa huomioon demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta 7. heinäkuuta 

2011 antamansa päätöslauselman
2
, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja erityisesti sen 2 artiklan 

4 kohdan, 

A. katsoo, että kansojen oikeus päättää tulevaisuudestaan ja poliittisesta, taloudellisesta ja 

sosiaalisesta kehityksestään on perustavanlaatuinen ja luovuttamaton oikeus; 

B. ottaa huomioon, että kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen, demokratian edistämisen 

ja tukemisen, oikeusvaltioperiaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden kunnioittamisen pitäisi olla EU:n 

ulkopolitiikan keskeisiä tavoitteita; katsoo, että ”demokratiakehitys” ei saa olla tekosyy 

sisäisiin asioihin puuttumiselle, järjestelmänvaihdoksille ja geostrategisten ja 

imperialististen etujen ajamiselle kolmansissa maissa; 

C. katsoo, että eurooppalaisen demokratiarahaston perustaminen ja toiminta on 

äärimmäisen ongelmallista ehdotetun arveluttavan lähestymistavan ja sen 

                                                 
1 EUVL C 257 E, 6.9.13, s. 13. 
2 EUVL C 33 E, 5.2.2013, s. 165. 
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epädemokraattisen toteuttamisen vuoksi ja ilman demokraattista, avointa ja 

riippumatonta valvontaa, ja siksi se olisi lopetettava; 

1. korostaa, että eurooppalainen demokratiarahasto rikkoo kansainvälistä oikeutta ja 

kansainvälisiä sopimuksia sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 

4 kohdassa vahvistettua puuttumattomuusperiaatetta; 

2. vaatii lakkauttamaan eurooppalaisen demokratiarahaston ja sellaiset naapuruuspolitiikan 

välineet, joilla pyritään rahoittamaan EU:n liittolaisia eri maissa, mukaan lukien 

puolueita ja niin sanottuja nousevia johtohahmoja, sillä se merkitsee selvästi 

puuttumista kolmansien maiden sisäpolitiikkaan ja yritystä saattaa voimaan 

uusliberalistiseen ajatusmaailmaan pohjautuva poliittinen, taloudellinen ja 

antisosiaalinen järjestelmä; 

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lopettamaan välittömästi eurooppalaisen 

demokratiarahaston rahoittamisen;  

4. korostaa, että eurooppalainen demokratiarahasto ja naapuruuspolitiikka eivät ole 

koskaan edesauttaneet kansoja hyödyttävän demokratian rakentamista, vaan niillä on 

yleisesti heikennetty sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia ja ne ovat vahingoittaneet 

näiden maiden taloutta pakottamalla niitä tekemään vapaakauppasopimuksia ja 

auttamalla autoritaarisia hallituksia ja harvainvaltaa lujittamaan ja vahvistamaan 

valtaansa; 

5. puolustaa kansojen oikeutta päättää tulevaisuudestaan ja poliittisesta, taloudellisesta ja 

sosiaalisesta kehityksestään; 

6. kehottaa rakentamaan tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja keskinäiseen kehitykseen 

perustuvaa uutta yhteistyöpolitiikkaa sisäisiin asioihin sekaantumisen ja 

sodanlietsonnan periaatteisiin ja järjestelmänvaihdokseen perustuvan EU:n politiikan 

sijasta;  

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä 

eurooppalaiselle demokratiarahastolle. 
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