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Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas 

2014/2231(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 
teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0177/2015 

Europos Parlamento rezoliucija „Naujasis ES požiūris į žmogaus teises ir demokratiją. 
Nuo pat Europos demokratijos fondo (EDF) įsteigimo dienos vykdytos veiklos 
įvertinimas“ 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 6, 8 ir 21 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rekomendaciją Tarybai d÷l galimo Europos 

demokratijos fondo (toliau – EDF) įsteigimo tvarkos
1
, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją d÷l ES išor÷s politikos siekiant 

demokratizacijos
2
, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, ypač į jos 2 straipsnio 4 dalį, 

A. kadangi tautų teis÷ spręsti d÷l savo ateities ir savo politinio, ekonominio ir socialinio 

vystymosi yra pagrindin÷ ir neatimama teis÷; 

B. kadangi pagarba tarptautinei teisei, demokratijos skatinimas ir parama jai, teisin÷s 

valstyb÷s principai ir pagarba žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumui ir 

nedalomumui tur÷tų būti vieni iš pagrindinių ES tikslų; kadangi vadinamoji 

demokratizacija netur÷tų būti dingstis įsikišti, keisti režimą, taip pat netur÷tų būti 

naudojama geostrateginiams ir imperialistiniams interesams trečiosiose šalyse tenkinti; 

C. kadangi EDF įsteigimas ir veikimas, turint mintyje pasiūlytą abejotiną požiūrį, 

nedemokratinis jo taikymas ir demokratin÷s, skaidrios ir nepriklausomos kontrol÷s 

nebuvimas kelia daugiausia problemų ir tod÷l šio fondo veiklą reik÷tų nutraukti; 

1. pabr÷žia, kad EDF yra tarptautin÷s teis÷s ir tarptautinių sutarčių, taip pat nesikišimo 

                                                 
1 OL C 257 E, 2013 9 6, p. 13. 
2 OL C 33 E, 2013 2 5, p. 165. 
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principo, nustatyto Jungtinių Tautų Chartijos 2 straipsnio 4 dalyje, pažeidimo pavyzdys; 

2. ragina panaikinti EDF fondą ir kitas kaimynyst÷s politikos priemones, kuriomis 

siekiama finansuoti ES sąjungininkus įvairiose šalyse, įskaitant politines partijas ir 

vadinamuosius naujus lyderius, nes tokios priemon÷s yra akivaizdus kišimasis į trečiųjų 

šalių vidaus politiką ir m÷ginimas įdiegti politinę, ekonominę ir nedraugingą sistemą, 

pagrįstą neoliberalia logika; 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant liautis teikus l÷šas EDF; 

4. pabr÷žia, kad EDF ir kaimynyst÷s politika niekada neprisid÷jo prie demokratijos kūrimo 

žmonių labui, jie prisid÷jo prie socialinių ir ekonominių teisių bendro smukimo, 

kenkdami tų šalių ekonomikai primestais laisvosios prekybos susitarimais, taip pat 

pad÷jo suvienyti ir sustiprinti autoritarinių režimų ir oligarchijų galias; 

5. gina tautų teisę spręsti d÷l savo ateities ir savo politinio, ekonominio ir socialinio 

vystymosi; 

6. ragina vietoj ES politikos, pagrįstos kišimosi ir karo kurstymo principais bei 

skatinančios keisti režimą, parengti naują bendradarbiavimo politiką, pagrįstą lygybe, 

solidarumu ir abipusiu vystymusi; 

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išor÷s veiksmų 

tarnybai, valstybių narių vyriausyb÷ms ir parlamentams ir Europos demokratijos fondui. 

Or. en 

 


