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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 4) i forbindelse med 
et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0177/2015 

Europa-Parlamentets beslutning om EU's nye tilgang til menneskerettigheder og 
demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) siden 
dens oprettelse 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 2, 6, 8 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union, 

– der henviser til sin henstilling af 29. marts 2012 til Rådet om de nærmere retningslinjer 

for den eventuelle oprettelse af en europæisk demokratifond (i det følgende benævnt 

EED)
1
, 

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om EU's eksterne politikker til støtte for 

demokratisering
2
, 

– der henviser til De Forenede Nationers Pagt, særlig artikel 2, stk. 4, 

A. der henviser til, at folkets rets til at afgøre deres fremtid og deres politiske, økonomiske 

og sociale udvikling er en grundlæggende og umistelig ret; 

B. der henviser til, at respekt for folkeretten, fremme af og støtte til demokrati, 

retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighedernes og de grundlæggende 

frihedsrettigheders universalitet og udelelighed bør være blandt de centrale mål for EU; 

der henviser til, at "demokratisering" ikke må være et påskud for at gribe ind, ændre 

styrer og tjene geostrategiske og imperialistiske interesser i tredjelande; 

C. der henviser til, at oprettelsen og driften af EED i henhold til den foreslåede tvivlsomme 

fremgangsmåde, dens udemokratiske gennemførelse og manglen på demokratisk, 

gennemsigtig og uafhængig kontrol er yderst problematisk og derfor bør standses; 

                                                 
1 EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 13. 
2 EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 165. 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

1. understreger, at EED udgør et brud på internationale love og traktater og på princippet 

om ikke-indblanding, som er fastlagt i artikel 2, stk. 4, i De Forenede Nationers Pagt; 

2. opfordrer til at ophæve EED og enhver form for naboskabspolitisk instrument, der søger 

at finansiere "EU"-allierede i forskellige lande, herunder politiske partier og 

fremspirende ledere, eftersom dette udgør en klar indblanding tredjelandes interne 

politikker og et forsøg på at gennemføre et politisk, økonomisk og antisocialt system 

baseret på en nyliberal logik; 

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til omgående at standse finansieringen af 

EED;  

4. understreger det forhold, at EED og naboskabspolitikken aldrig har bidraget til at 

opbygge demokrati til gavn for mennesker, men til en generel tilbagegang for sociale og 

økonomiske rettigheder, der har skadet disse landes økonomi ved at pålægge dem 

frihandelsaftaler og har bidraget til at konsolidere og styrke autoritære styrers og 

oligarkers magt; 

5. forsvarer folkets ret til at afgøre deres fremtid og deres politiske, økonomiske og sociale 

udvikling; 

6. opfordrer til at udarbejde en ny samarbejdspolitik baseret på lighed, solidaritet og 

indbyrdes udvikling i stedet for EU-politikkerne, der er baseret på indblanding og 

principper om krigsmageri og fremmer ændring af styrer;  

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 

EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den 

Europæiske Demokratifond. 

Or. en 

 

 


