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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beaktar såväl FN:s komplexa institutionella struktur som 
EU:s särskilda ställning som en överstatlig union med utökad observatörsstatus vid FN, 
vars medlemsstater också är enskilda medlemmar i FN. Parlamentet efterlyser en bättre 
koppling mellan FN-aktörerna och FN:s olika strukturer genom en förbättrad allmän 
samordning och samstämdhet. 

2. Europaparlamentet stöder FN:s reformagenda för att ge uttryck för en effektiv 
multilateralism, och uppmärksammar EU:s utökade status vid FN:s generalförsamling 
efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009 och antagandet av 
FN:s resolution 65/276 om Europeiska unionens deltagande i FN:s arbete av den 3 maj 
2011.

3. Europaparlamentet betonar att ett stadigt och stabilt partnerskap mellan EU och FN är av 
grundläggande betydelse för FN:s arbete inom alla de tre pelarna – fred och säkerhet, 
mänskliga rättigheter samt utveckling –, och det är också centralt för EU:s roll som global 
aktör.

4. Europaparlamentet är fast beslutet att göra FN:s system bättre lämpat för nya globala 
maktstrukturer och att öka dess öppenhet, ansvarighet och effektivitet genom att undvika 
dubbelarbete och använda de olika FN-strukturerna på ett mer rationellt sätt.

5. Europaparlamentet påminner om att EU och dess medlemsstater tillsammans är den 
största bidragsgivaren till FN:s budget. I samma anda som initiativet Delivering as One
(en ledare, en budget, ett program, ett kontor) insisterar därför parlamentet på behovet av 
att säkerställa att EU:s finansiering via FN synliggörs bättre och används mer effektivt. 
Parlamentet begär att FN och kommissionen håller parlamentet helt informerat om hur FN 
använder EU:s bidrag.

6. Europaparlamentet anser att samarbetet mellan EU och FN på området för fredsfrämjande 
insatser är avgörande för att stödja politiska uppdrag och medlingsrelaterad verksamhet 
samt för att effektivisera planeringsförfaranden.


