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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A8-0177/2015 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego podejścia UE do praw 
człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji (EED) od początku jego utworzenia 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 2, 6, 8 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej, 

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie warunków 

ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED)
1
, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityki zewnętrznej UE 

na rzecz demokratyzacji
2
, 

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, w szczególności jej art. 2 ust. 4, 

A. mając na uwadze, Ŝe prawo narodów do stanowienia o swej przyszłości i rozwoju 

politycznym, gospodarczym i społecznym stanowi podstawowe i niezbywalne prawo; 

B. mając na uwadze, Ŝe poszanowanie prawa międzynarodowego, promowanie i 

wspieranie demokracji, państwa prawa i respektowania powszechności i 

niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności powinno być jednym z 

głównych celów EU; mając na uwadze, Ŝe „demokratyzacjaˮ nie moŜe być pretekstem 

do ingerencji, zmiany rządów i słuŜenia geostrategicznym i imperialistycznym 

interesom w krajach trzecich; 

C. mając na uwadze, Ŝe utworzenie i funkcjonowanie EED, zgodnie z zaproponowanym 

wątpliwym podejściem, jego niedemokratyczne stosowanie oraz brak demokratycznej, 

przejrzystej oraz niezaleŜnej kontroli jest skrajnie problematyczne i dlatego powinno 

zostać zakończone; 

                                                 
1 Dz.U. C 257 E z 6.9.2013, s. 13. 
2 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 165. 
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1. podkreśla, Ŝe EED stanowi naruszenie prawa międzynarodowego i międzynarodowych 

traktatów, a takŜe zasady nieingerencji określonej w art. 2 ust. 4 Kart Narodów 

Zjednoczonych; 

2. wzywa do zlikwidowania EED i wszelkich innych instrumentów polityki sąsiedztwa 

mających na celu finansowanie „sojuszników UEˮ w poszczególnych krajach, w tym 

partii politycznych i tzw. „nowych liderówˮ, poniewaŜ stanowi to wyraźną ingerencję 

w politykę wewnętrzną krajów trzecich oraz próbę wprowadzenia w Ŝycie politycznego, 

gospodarczego i antyspołecznego systemu opartego na neoliberalnej logice; 

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do natychmiastowego zakończenia 

finansowania EED;  

4. podkreśla fakt, Ŝe EED i polityka sąsiedztwa nigdy nie przyczyniły się do budowania 

demokracji z korzyścią dla narodów, lecz do ogólnego pogorszenia praw społecznych i 

gospodarczych, szkodząc gospodarce tych krajów w wyniku narzucenia umów o 

wolnym handlu, a takŜe pomogły skonsolidować i wzmocnić władzę autorytarnych 

reŜimów i oligarchów; 

5. broni prawa narodów do stanowienia o swej przyszłości i rozwoju politycznym, 

gospodarczym i społecznym; 

6. wzywa do utworzenia nowej polityki współpracy opartej na równości, solidarności i 

wzajemnym rozwoju, zamiast prowadzenia polityki UE opartej na ingerencji i 

podŜegających do wojny zasadach oraz sprzyjającej zmianie rządów;  

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, Europejskiej SłuŜbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw 

członkowskich oraz Europejskiemu Funduszowi na rzecz Demokracji. 

Or. en 

 

 


