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Relatório A8-0177/2015 
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A nova abordagem da UE relativamente aos direitos humanos e à democracia — avaliação 

das atividades do Fundo Europeu para a Democracia desde a sua criação 

2014/2231(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A8-0177/2015 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a nova abordagem da UE relativamente aos 
direitos humanos e à democracia — avaliação das atividades do Fundo Europeu para a 
Democracia desde a sua criação 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os artigos 2.º, 6.º, 8.º e 21.º do Tratado da União Europeia, 

– Tendo em conta a sua recomendação, de 29 de março de 2012, ao Conselho referente às 

modalidades da eventual criação de uma Dotação Europeia para a Democracia (DED)
1
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 7 de julho de 2011, sobre as políticas externas da 

UE a favor da democratização
2
, 

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas, em particular o artigo 2.º, n.º 4, 

A. Considerando que o direito de os povos determinarem o seu próprio futuro e o seu 

desenvolvimento político, económico e social constitui um direito fundamental e 

inalienável; 

B. Considerando que o respeito pelo Direito Internacional e a promoção e o fomento da 

democracia, do Estado de Direito e do respeito pela universalidade e indivisibilidade 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais devem figurar entre os principais 

objetivos da UE; considerando que a «democratização» não pode servir de pretexto para 

interferências, mudanças de regime ou para a consecução de interesses geostratégicos e 

imperialistas em países terceiros; 

C. Considerando que o Fundo Europeu para a Democracia, devido à sua criação e ao seu 

funcionamento nos termos ambíguos da abordagem proposta, bem como à sua execução 

                                                 
1 JO C 257 E de 6.9.2013, p. 13. 
2 JO C 33 E de 5.2.2013, p. 165. 
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antidemocrática e à ausência de controlo democrático, transparente e independente, é 

extremamente problemático e deve, por conseguinte, ser extinto; 

1. Realça que o Fundo Europeu para a Democracia (a seguir designado «o Fundo») 

constitui uma violação do Direito Internacional e dos tratados internacionais, bem como 

do princípio da não interferência, tal como consagrado no artigo 2.º, n.º 4, da Carta das 

Nações Unidas; 

2. Apela à extinção do Fundo e à revogação de quaisquer instrumentos da política de 

vizinhança que tenham como objetivo financiar os aliados da UE em diferentes países, 

nomeadamente partidos políticos e os chamados «líderes emergentes», já que tal 

constitui uma clara interferência na política interna de países terceiros e uma tentativa 

de instaurar um sistema político, económico e antissocial baseado na lógica neoliberal; 

3. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que cessem imediatamente de financiar o 

Fundo;  

4. Salienta o facto de o Fundo e a política de vizinhança nunca terem contribuído para a 

construção de uma democracia benéfica para os povos, mas sim para um retrocesso 

generalizado dos direitos económicos e sociais, prejudicando a economia destes países 

ao impor acordos de comércio livre e contribuindo para a consolidação e o reforço do 

poder de regimes autoritários e de oligarquias; 

5. Defende o direito de os povos determinarem o seu próprio futuro e o seu 

desenvolvimento político, económico e social; 

6. Insta à construção de uma nova política de cooperação, baseada na igualdade, na 

solidariedade e no desenvolvimento mútuo, em alternativa às políticas da UE baseadas 

na interferência, em princípios belicistas e no apoio às mudanças de regime;  

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

ao Serviço Europeu para a Ação Externa, aos governos e aos parlamentos dos 

Estados-Membros e ao Fundo Europeu para a Democracia. 

Or. en 

 

 


