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Amendement  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 
namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Evaluatie van de activiteiten van het Europees Fonds voor Democratie (EFD) 

2014/2231(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A8-0177/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over de evaluatie van de activiteiten van het 
Europees Fonds voor Democratie (EFD) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de artikelen 2, 6, 8 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

– gezien zijn aanbeveling van 29 maart 2012 aan de Raad over de modaliteiten voor de 

mogelijke oprichting van een Europees Fonds voor Democratie (hierna het EFD)
1
, 

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering 

van democratie
2
, 

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties, met name artikel 2, lid 4, 

A. overwegende dat het recht van volkeren om hun toekomst en hun politieke, 

economische en sociale ontwikkeling te bepalen een fundamenteel en onvervreemdbaar 

recht is; 

B. overwegende dat de eerbiediging van het internationale recht, de bevordering van en de 

steun aan democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de universaliteit en 

ondeelbaarheid van mensenrechten en fundamentele vrijheden tot de kerndoelstellingen 

van de EU zouden moeten behoren; overwegende dat "democratisering" geen excuus 

mag zijn voor inmenging, regimewijzigingen en het nastreven van geostrategische en 

imperialistische belangen in derde landen; 

C. overwegende dat de oprichting en werking van de EFD gezien de voorgestelde dubieuze 

aanpak, de ondemocratische toepassing ervan en de afwezigheid van democratische, 

transparantie en onafhankelijke controle uitermate problematisch is en daarom moet 

worden beëindigd; 

                                                 
1 PB C 257 E van 6.9.2013, blz. 13. 
2 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 165. 
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1. benadrukt dat het EFD een inbreuk vormt op de internationale regelgeving en verdragen 

en op het beginsel van niet-inmenging zoals neergelegd in artikel 2, lid 4, van het 

Handvest van de Verenigde Naties; 

2. dringt aan op afschaffing van het EFD en alle andere instrumenten voor 

nabuurschapsbeleid die bedoeld zijn om "EU-bondgenoten" in andere landen, 

waaronder politieke partijen en zogenaamde "opkomende leiders", te financieren, daar 

dit een duidelijke vorm van inmenging is in het binnenlands beleid van derde landen en 

een poging om een politiek, economisch en antisociaal systeem toe te passen dat is 

gebaseerd op de neoliberale denkwijze; 

3. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de financiering van het EFD 

onmiddellijk stop te zetten;  

4. wijst erop dat het EFD en het nabuurschapsbeleid nooit hebben bijgedragen tot de 

opbouw van democratie ten gunste van de bevolking, maar wel tot een algemene 

aantasting van de sociale en economische rechten waarbij de economie van deze landen 

is geschaad door opgelegde vrijhandelsakkoorden, en de macht van autoritaire regimes 

en oligarchen hebben helpen consolideren en vergroten; 

5. verdedigt het recht van volkeren om hun eigen toekomst en hun politieke, economische 

en sociale ontwikkeling te bepalen; 

6. dringt aan op de ontwikkeling van een nieuw samenwerkingsbeleid dat gebaseerd is op 

gelijkheid, solidariteit en wederzijdse ontwikkeling, in plaats van de EU-

beleidsmaatregelen die berusten op inmenging en oorlogszuchtige beginselen en die 

wisselingen van regimes bevorderen;  

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

Europese dienst voor extern optreden, de regeringen en parlementen van de lidstaten en 

aan het Europees Fonds voor Democratie. 

 

Or. en 

 

 


