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Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati 

2014/2231(INI) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0177/2015 

Europaparlamentets resolution om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och 
demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati 
efter dess inrättande 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 2, 6, 8 och 21 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av sin rekommendation av den 29 mars 2012 till rådet om närmare 

bestämmelser för ett eventuellt inrättande av ett europeiskt initiativ för demokrati
1
, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2011 om EU:s utrikespolitik till stöd för 

demokratisering
2
, 

– med beaktande av FN-stadgan, särskilt artikel 2.4, och av följande skäl: 

A. Folkens rätt att bestämma sin framtid och sin politiska, ekonomiska och sociala 

utveckling är en grundläggande och oförytterlig rättighet. 

B. Respekt för folkrätten, främjande av och stöd för demokrati, rättssäkerhet och respekt 

för den universella och odelbara karaktären hos mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter bör höra till EU:s centrala mål. Strävan efter ”demokratisering” 

får inte bli en förevändning för att lägga sig i interna angelägenheter, främja 

regimskiften och tillgodose geostrategiska och imperialistiska intressen i tredjeländer.  

C. Det finns flera mycket allvarliga problem med inrättandet och genomförandet av det 

europeiska initiativet för demokrati: Den föreslagna strategin är tvivelaktig, 

tillämpningen är odemokratisk och det saknas en demokratisk, transparent och 

oberoende kontroll. Initiativet bör därför läggas ned.  

                                                 
1 EUT C 257 E, 6.9.2013, s. 13. 
2 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 165. 
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1. Europaparlamentet framhåller att det europeiska initiativet för demokrati är oförenligt 

med internationella lagar och fördrag och med principen om icke-inblandning, vilken 

fastställs i artikel 2.4 i FN-stadgan. 

2. Europaparlamentet vill avskaffa det europeiska initiativet för demokrati och alla former 

av grannskapsinstrument som syftar till att i olika länder finansiera EU:s 

bundsförvanter, däribland politiska partier och blivande ledare, eftersom detta utgör en 

flagrant inblandning i tredjeländers inrikespolitik och ett försök att genomföra ett 

politiskt, ekonomiskt och antisocialt system av nyliberalt snitt.  

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart 

stoppa finansieringen av det europeiska initiativet för demokrati.  

4. Europaparlamentet påpekar att det europeiska initiativet för demokrati och 

grannskapspolitiken aldrig har bidragit till att bygga upp demokratin på ett sätt som 

gagnar folken. I stället har initiativet bidragit till att generellt urholka de sociala och 

ekonomiska rättigheterna och skada dessa länders ekonomi genom införande av 

frihandelsavtal och till att befästa och stärka makten för auktoritära regimer och 

oligarkier.  

5. Europaparlamentet försvarar folkens rätt att bestämma sin framtid och sin politiska, 

ekonomiska och sociala utveckling. 

6. Europaparlamentet efterlyser en ny samarbetspolitik som bygger på jämställdhet, 

solidaritet och ömsesidig utveckling i stället för en EU-politik som bygger på 

inblandning i nationella angelägenheter och på krigshets och främjande av regimskiften.  

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament 

samt det europeiska initiativet för demokrati. 

Or. en 

 

 


