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Pozmeňujúci návrh  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 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) 
2014/2231(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A8-0177/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu o novom prístupe EÚ k ľudským právam 
a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie od jej 
vytvorenia 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 2, 6, 8 a článok 21 Zmluvy o Európskej únii (TE), 

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 29. marca 2012 k postupu prípadného 
založenia Európskej nadácie na podporu demokracie (ďalej len EED)1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie2, 

– so zreteľom na Chartu OSN, najmä na jej článok 2 ods. 4, 

A. keďže právo národov rozhodovať o svojej budúcnosti a o svojom politickom, 
hospodárskom a sociálnom rozvoji je základným a neodňateľným právom; 

B. keďže dodržiavanie medzinárodného práva, presadzovanie a podpora demokracie 
a právneho štátu a rešpektovanie univerzálnosti a neoddeliteľnosti ľudských práv 
a základných slobôd by mali byť kľúčovými cieľmi EÚ; keďže demokratizácia nesmie 
byť zámienkou na zasahovanie, zmeny režimu alebo sledovanie geostrategických 
a imperialistických záujmov v tretích krajinách; 

C. keďže založenie a fungovanie EED je vzhľadom na navrhnutý pochybný prístup, jeho 
nedemokratické uplatňovanie a absenciu demokratickej, transparentnej a nezávislej 
kontroly veľmi problematický, a preto by mala byť táto nadácia zrušená; 

1. zdôrazňuje, že EED je v rozpore s medzinárodnými právnymi predpismi a zmluvami 
                                                 
1 Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 13. 
2 Ú. v. EÚ C 33 E, 05.02.2013, s. 165. 
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a so zásadou nezasahovania stanovenou v čl. 2 ods. 4 Charty OSN; 

2. žiada zrušenie EED a všetkých nástrojov susedskej politiky, ktoré slúžia na 
financovanie spojencov EÚ v rôznych krajinách, vrátane politických strán a tzv. nových 
lídrov, keďže to jednoznačne zasahuje do vnútorných politík tretích krajín a snahy 
o zavedenie politického, hospodárskeho a antisociálneho systému založeného na 
neoliberálnej logike; 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okamžite prestali financovať túto nadáciu; 

4. zdôrazňuje, že EED a susedská politika nikdy neprispievali k budovaniu demokracie 
v prospech ľudí, ale naopak napomohli celkovému oslabeniu sociálnych a 
hospodárskych práv, čo poškodilo hospodárstvo týchto krajín tým, že im boli vnútené 
dohody o voľnom obchode, a podporili upevnenie a posilnenie moci autoritárskych 
režimov a oligarchov; 

5. háji právo národov rozhodovať o svojej budúcnosti a o svojom politickom, 
hospodárskom a sociálnom rozvoji; 

6. žiada vytvorenie novej politiky spolupráce, ktorá bude založená na rovnosti, solidarite 
a vzájomnom rozvoji, a nie na politikách EÚ, ktoré uplatňujú zásadu zasahovania 
a podnecovania ku konfliktom a presadzujú zmeny režimu; 

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a Európskej nadácii na 
podporu demokracie. 

Or. en 

 
 


