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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 
õigusloomega mitteseotud resolutsiooni ettepanek A7–0177/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi uue lähenemisviisi kohta inimõigustele ja 
demokraatiale koos hinnangu andmisega Euroopa demokraatia rahastu tegevusele selle 
asutamisest alates 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 6, 8 ja 21, 

– võttes arvesse oma 29. märtsi 2012. aasta soovitust nõukogule Euroopa demokraatia 
sihtkapitali võimaliku loomise korraldamise kohta1, 

– võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni demokratiseerimist toetava ELi 
välispoliitika kohta2, 

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja, eelkõige selle artikli 2 
lõiget 4, 

A. arvestades, et rahvaste õigus otsustada oma tuleviku ning poliitilise, majandusliku ja 
sotsiaalse arengu üle on põhiline ja võõrandamatu õigus; 

B. arvestades, et rahvusvahelise õiguse austamine, demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste 
ning põhivabaduste universaalsuse ja jagamatuse austamise edendamine ja toetamine 
peaksid kuuluma ELi välispoliitika põhiliste eesmärkide hulka; arvestades, et 
demokratiseerimine ei tohi olla ettekäändeks sekkumisele, režiimi muutmisele ning 
geostrateegiliste ja imperialistlike huvide järgimisele kolmandates riikides; 

C. arvestades, et Euroopa demokraatia rahastu loomine ja toimimine vastavalt soovitatud 
küsitava väärtusega lähenemisele, selle ebademokraatlik kasutamine ning 
demokraatliku, läbipaistva ja sõltumatu kontrolli puudumine tekitab äärmiselt suuri 
probleeme ja tuleks seega lõpetada; 

                                                 
1 ELT C 257 E, 6.9.13, lk 13. 
2 ELT C 33 E, 5.2.13, lk 165. 
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1. rõhutab, et Euroopa demokraatia rahastu rikub rahvusvahelist õigust ja aluslepinguid 
ning mittesekkumise põhimõtet, mis on sätestatud ÜRO põhikirja artikli 2 lõikes 4; 

2. nõuab, et kaotataks Euroopa demokraatia rahastu ja sellised naabrus- ja 
partnerlusinstrumendid, mille eesmärk on rahastada ELi liitlasi eri riikides, sealhulgas 
erakondi ja nn esilekerkivaid juhte, kuna see on selge sekkumine kolmanda riigi 
sisepoliitikasse ning püüdlus kasutada poliitilist, majanduslikku ja ühiskonnavastast 
neoliberaalsel loogikal põhinevat süsteemi; 

3. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid lõpetaksid viivitamatult Euroopa demokraatia 
rahastu rahastamise;  

4. rõhutab asjaolu, et Euroopa demokraatia rahastu ja naabruspoliitika ei ole kunagi 
edendanud demokraatiat rahva hüvanguks, vaid on üldiselt vähendanud sotsiaalseid ja 
majanduslikke õigusi ning kahjustanud nende riikide majandust, kohustades neid 
sõlmima vabakaubanduslepinguid ning aidates konsolideerida ja tugevdada 
autoritaarsete režiimide ja oligarhiate võimu; 

5. kaitseb rahavaste õigust otsustada oma tuleviku ning poliitilise, majandusliku ja 
sotsiaalse arengu üle; 

6. kutsub üles looma uue võrdusel, solidaarsusel ja vastastikusel arengul põhineva 
koostööpoliitika sekkumisel ja sõda õhutavatel põhimõtetel ja režiimimuutuste 
innustamisel põhineva ELi poliitika asemele;  

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa 
demokraatia rahastule. 

Or. en 

 
 


