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Έκθεση A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τη ∆ηµοκρατία (EED) 

2014/2231(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισµού) για την 
αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A8-0177/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη νέα προσέγγιση της ΕΕ στο 
ζήτηµα των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας – αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου για τη ∆ηµοκρατία (ΕΤ∆) από τη στιγµή της 
σύστασής του 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συµβούλιο σχετικά µε 

τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου για τη ∆ηµοκρατία (στο 

εξής «ΕΤ∆»)
1
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις εξωτερικές 

πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδηµοκρατισµού
2
, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, και ειδικά το άρθρο του 2, παρ. 4, 

A. έχοντας υπόψη ότι το δικαίωµα των ανθρώπων να αποφασίζουν για το µέλλον τους και 

την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική τους εξέλιξη είναι θεµελιώδες και αναφαίρετο· 

B. έχοντας υπόψη ότι σε σχέση µε το διεθνές δίκαιο,  η προώθηση και στήριξη της 

δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασµού στο καθολικό και αδιαίρετο των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών  πρέπει να συγκαταλέγονται 

µεταξύ των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ,  έχοντας υπόψη ότι ο "εκδηµοκρατισµός" δεν 

πρέπει να αποτελεί πρόσχηµα για παρέµβαση, αλλαγές καθεστώτων και εξυπηρέτηση 

γεωστρατηγικών και ιµπεριαλιστικών συµφερόντων σε τρίτες χώρες· 

Γ. έχοντας υπόψη ότι η σύσταση και η λειτουργία του ΕΤ∆, σύµφωνα µε την 

προτεινόµενη διφορούµενη προσέγγιση, την αντιδηµοκρατική χρήση του και την 

                                                 
1 ΕΕ C 257 Ε της 6.9.2013, σ. 13. 
2 ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 165. 
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απουσία δηµοκρατικού, διαφανούς και ανεξάρτητου ελέγχου συνιστούν άκρως 

προβληµατικούς παράγοντες και ως εκ τούτου θα πρέπει να παύσει· 

1. τονίζει ότι το ΕΤ∆ αντιπροσωπεύει παράβαση των διεθνών κανόνων και συνθηκών και 

της αρχής της µη παρέµβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ, 4 του Χάρτη των 

Ηνωµένων Εθνών· 

2. ζητεί την κατάργηση του ΕΤ∆ και οποιουδήποτε άλλου µέσου πολιτικής γειτονίας που 

επιδιώκει τη χρηµατοδότηση συµµάχων της ΕΕ σε διάφορες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένων και πολιτικών κοµµάτων και εκκολαπτόµενων ηγετών, καθώς 

συνιστά σαφή παρέµβαση στις εσωτερικές πολιτικές τρίτων χωρών και προσπάθεια για 

εφαρµογή ενός πολιτικού, οικονοµικού και αντικοινωνικού συστήµατος βασισµένου 

στη νεοφιλελεύθερη λογική· 

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να θέσουν αµέσως τέλος στη χρηµατοδότηση 

του ΕΤ∆·  

4. τονίζει το γεγονός ότι το ΕΤ∆ και η πολιτική γειτονίας δεν συνέβαλαν ποτέ στην 

οικοδόµηση της δηµοκρατίας προς όφελος των λαών αλλά σε µια γενική 

οπισθοδρόµηση των κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων, καταστρέφοντας την 

οικονοµία των χωρών αυτών µε την επιβολή συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, και 

έχουν συµβάλει στην εδραίωση και ενίσχυση  της εξουσίας αυταρχικών καθεστώτων 

και ολιγαρχιών· 

5. υπερασπίζεται το δικαίωµα των ανθρώπων να αποφασίζουν για το µέλλον τους και την 

πολιτική, οικονοµική και κοινωνική τους εξέλιξη· 

6. ζητεί να χαραχθεί µια νέα πολιτική συνεργασίας, µε βάση την ισότητα την αλληλεγγύη 

και την αµοιβαία ανάπτυξη, αντί των πολιτικών της ΕΕ που βασίζονται στην 

παρέµβαση, σε πολεµοκάπηλες αρχές  και στην προώθηση αλλαγών καθεστώτων·  

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 

Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης, στις κυβερνήσεις και στα 

κοινοβούλια των κρατών µελών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο για τη ∆ηµοκρατία. 
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