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Raport A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) 

2014/2231(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0177/2015 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la noua abordare a UE în materie de 
drepturile omului și democrație – evaluarea activităților Fondului european pentru 
democrație (FED) de la înființarea sa 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 2, 6, 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

– având în vedere Recomandarea sa din 29 martie 2012 adresată Consiliului referitoare la 
modalitățile de posibilă creare a unui Fond european pentru democrație (numit în 

continuare „FED”)
1
, 

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale UE în 

favoarea democratizării
2
, 

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite, în special articolul 2 alineatul (4), 

A. întrucât dreptul popoarelor de a-și decide viitorul și dezvoltarea politică, economică și 
socială constituie un element fundamental și inalienabil al acestora; 

B. întrucât respectarea dreptului internațional, promovarea și sprijinirea democrației, 
preeminența legii și respectul pentru universalitatea și indivizibilitatea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale ar trebui să se numere printre obiectivele 

fundamentale ale UE; întrucât „democratizare” nu trebuie să fie un pretext pentru 
intervenție, schimbări de regim și servirea intereselor geostrategice și imperialiste în 

țările terțe; 

C. întrucât instituirea și funcționarea FED, în conformitate cu dubioasa abordare propusă, 

aplicarea nedemocratică a acestuia și absența unui control democratic, transparent și 
independent ridică probleme extrem de grave și ar trebui, prin urmare, să fie suprimat; 

                                                 
1 JO C 257 E, 6.9.2013, p. 13. 
2 JO C 33 E, 5.2.2013, p. 165. 
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1. subliniază faptul că FED reprezintă o încălcare a tratatelor și a dreptului internațional, 
precum și a principiului neamestecului, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (4) 
din Carta Organizației Națiunilor Unite; 

2. solicită abolirea FED și a oricărui alt tip de instrument al politicii de vecinătate, al cărui 
obiectiv este de a finanța aliați „ai UE” din diferite țări, inclusiv partide politice și așa-

numiți „lideri emergenți”, deoarece acesta constituie un amestec clar în politicile interne 
ale țărilor terțe și o încercare de a pune în aplicare un sistem politic, economic și 
antisocial bazat pe logica neoliberală; 

3. invită Comisia și statele membre să pună capăt imediat finanțării FED;  

4. subliniază faptul că FED și politica de vecinătate nu au contribuit niciodată la edificarea 
democrației în folosul general al popoarelor, ci la un regres general al drepturilor sociale 
și economice, afectând economia acestor țări prin impunerea unor acorduri de liber 

schimb și au contribuit la consolidarea și întărirea puterii regimurilor și oligarhiilor 
autoritare; 

5. apără dreptul popoarelor de a decide asupra viitorului lor și a dezvoltării lor politice, 
economice și sociale; 

6. solicită edificarea unei noi politici de cooperare, bazată pe egalitate, solidaritate și 
dezvoltare reciprocă, în loc de politicile UE bazate pe principii belicoase și de amestec, 
ce promovează schimbări de regim;  

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Serviciul European pentru Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor 

statelor membre, precum și Fondului european pentru democrație. 

Or. en 

 
 


