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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите 
на външната политика на ЕС
(2015/2104(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на 
комисията по развитие, на комисията по международна търговия, на комисията по 
бюджетен контрол, на комисията по култура и образование и на комисията по 
конституционни въпроси (A8-0000/2015),

Целите и глобалните силни страни на ЕС

А. като има предвид, че бъдещето на Европейския съюз е свързано с въпросите на 
световното развитие; като има предвид, че предизвикателствата, пред които е 
изправен ЕС, се нуждаят от глобални решения и че световните проблеми се 
нуждаят от действия от страна на Европа;

Б. като има предвид, че принципите и целите на външната политика на Европейския 
съюз са заложени в член 21 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз и са тясно свързани с тези на Организацията на обединените нации;

В. като има предвид, че ЕС защитава своите ценности, основни интереси, сигурност, 
независимост и интегритет и действа за опазването на мира, предотвратяването на 
конфликти и укрепването на международната сигурност, в съответствие с 
принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на 
Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г., и с целите на Парижката харта за нова 
Европа, приета през 1990 г.; като има предвид, че ЕС е част от системата за 
колективна сигурност на ООН, също като един от регионалните механизми, 
предвидени в глава VIII на Хартата;

Г. като има предвид, че ЕС насърчава устойчивото икономическо, социално и 
екологично развитие на развиващите се страни с основна цел изкореняване на 
бедността и предоставя хуманитарна помощ на населението, на страните и 
регионите, изправени пред природни или причинени от човека бедствия;

Д. като има предвид, че ЕС работи за устойчивостта на околната среда чрез 
насърчаване на международни мерки и действия за опазване и подобряване на 
качеството на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси;

Е. като има предвид, че ЕС укрепва основите на социалната устойчивост като 
консолидира, подкрепя и насърчава демокрацията, принципите на правовата 
държава, правата на човека и принципите на международното право;

Ж. като има предвид, че ЕС засилва икономическата устойчивост като стимулира 
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интеграцията на всички страни в световната икономика, включително чрез 
постепенно премахване на пречките пред международната търговия;

З. като има предвид, че съгласно Договорите, ЕС насърчава международната 
система, основана на засилено многостранно сътрудничество и добро глобално 
управление;

И. като има предвид, че основният акцент на външната политика на ЕС е върху 
двустранните отношения, сътрудничеството и партньорството с държави и групи 
от държави по целия свят; като има предвид, че през последните десетилетия се 
отдели специално внимание на геополитическите цели и опасения в източните и 
южните страни в непосредствено съседство;

Й. като има предвид, че в контекста на нарастващата глобална взаимозависимост, ЕС 
трябва да засили своята роля както в двустранните отношения, така и в рамките 
на многостранни форуми;

К. като има предвид, че Европейският съюз е водещата световна сила в четири 
взаимосвързани области на политиката:  търговията, развитието, околната среда и 
правата на човека;

Л. като има предвид, че, в качеството си на най-голям търговски блок в света ЕС има 
важна роля в двустранните и многостранните търговски споразумения и развива 
мерки на активна търговска политика за насърчаване на икономическия растеж, 
намаляването на бедността и защитата на околната среда и на природните 
ресурси;

М. като има предвид, че ЕС носи най-голямата финансова тежест в международното 
сътрудничество за развитие, тъй като повече от половината от официалната 
помощ за развитие в света се осигурява от ЕС и неговите държави членки; като 
има предвид, че политиките на ЕС за развитие са с високо качество, чрез 
ефективно насърчаване на намаляването на бедността и икономическата, 
социалната и екологичната устойчивост;

Н. като има предвид, че ЕС има също така водеща роля в политиките в областта на 
околната среда, по-специално в борбата срещу изменението на климата, не само 
защото е начело и си налага амбициозни цели, но също така и защото в рамките 
на глобалните преговори винаги се застъпва за споразумения със задължителен 
характер и конкретни и измерими действия;

О. като има предвид, че ЕС е най-усърдният защитник и радетел за правата на човека 
и културните ценности, демокрацията и принципите на правовата държава, чиито 
разпоредби са включени във всички двустранни партньорства и имат централна 
роля в многостранната му политика;

П. като има предвид, че човечеството има общи ценности и интереси; като има 
предвид, че следва да има справедливо споделяне на тежестта и ползите при 
намирането на решения на общите проблеми и в насърчаването на общите цели и 
ценности;
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Системата на Обединените нации

Р. като има предвид, че системата на ООН е преди всичко глобален форум за 
подобряване на глобалното управление и за насърчаване на ценностите и 
интересите на ЕС;

С. като има предвид, че Хартата на Обединените нации, подписана в Сан Франсиско 
преди 70 години, се основава на общите ценности и интереси на човечеството; 
като има предвид, че ООН е единствената универсална и демократично 
управлявана световна организация;

Т. като има предвид, основната цел след Втората световна война беше поддържането 
на мира и сигурността; като има предвид, че насърчаването на икономическото и 
социално развитие имаше централно място в Хартата; като има предвид, че 
екологичните проблеми се появиха в дневния ред на ООН от началото на 1970 г.; 
като има предвид, че на конференцията в Рио (UNCED) през 1992 г., развитието и 
политиките в областта на околната среда бяха обединени в комбинация от 
ефективно намаляване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие в 
целия свят;

У. като има предвид, че системата на ООН обхваща всички области на 
сътрудничеството, като Съветът за сигурност е в основата ѝ за изграждането на 
мира, поддържането на мира и предотвратяване на заплахите за сигурността, 
подпомаган в това отношение от помощни и консултативни органи;

Ф. като има предвид, че системата на ООН, той се състои от 19 специализирани 
агенции, сред които ФАО, ИФАД, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, СЗО и 
групата на Световната банка, и включва 11 фондове и програми, сред които 
Конференцията на ООН за търговия и развитие, Програмата на ООН за околната 
среда, ФНООН, ВКБООН, УНИЦЕФ, ООН — Жени и СПП1, както и 9 
функционални комисиони, 5 регионални комисии и редица други организации от 
същия вид; като има предвид, че организации като Световната търговска 
организация и Международната агенция за атомна енергия, също са свързани със 
системата на ООН;

Х. като има предвид, че повечето от тези агенции, фондове, програми, комисии и 
комитети действат под егидата на Икономическия и социален съвет и на общото 
събрание, пред които някои от тях докладват;

Ц. като има предвид, че системата на ООН не разполага с парламент;

                                               
1 ФАО: Организацията на ООН за прехрана и земеделие; ИФАД: Международен фонд за развитие на 
селското стопанство; МОТ: Международна организация по труда; МВФ: Международен валутен фонд; 
ЮНЕСКО: Организация на обединените нации за образование, наука и култура; ЮНИДО: Организация 
на ООН за промишлено развитие; СЗО: Световна здравна организация; УНКТАД: Конференция на ООН 
за търговия и развитие; ПРООН: Програма на ООН за развитие; ЮНЕП: Програма на ООН за околната 
среда; ФНООН: Фонд на ООН за населението; ВКБООН: Служба на върховния комисар на ООН за 
бежанците; УНИЦЕФ: Фонд на ООН за децата; СПП: Световна продоволствена програма.
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Ч. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки имат изключително важна 
роля за насърчаване на принципите и целите на Организацията на обединените 
нации и за решаването на общите проблеми на човечеството; като има предвид, че 
от друга страна, Европа се нуждае от глобални партньори в решаването на своите 
собствени проблеми в области като сигурността, опазването на околната среда, 
имиграцията и преодоляването на финансова нестабилност;

Ш. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки да вземат активно участие в 
работата на системата на ООН по различни начини и формати; като има предвид, 
че в рамките на СТО например Комисията представлява държавите членки, 
докато министрите участват във важните конференции; като има предвид, че 
Комисията играе водеща роля в преговорите за околната среда и 
сътрудничеството, въз основа на разпоредбите на Договора; като има предвид, че 
политиката за развитие е област на споделена компетентност; като има предвид, 
че общото събрание на ООН и другите всеобщи органи на ООН са съставени от 
представители на техните държави членки; като има предвид, че съгласно 
Договора държавите — членки на ЕС са длъжни да координират своите действия 
в рамките на всички международни форуми;

Начини за по-добро постигане на целите на външната политика на ЕС в рамките на 
ООН

1. подчертава, че Общото събрание, в което са представени правителствата на 
всички държави членки, трябва да разполага с начини и средства да дава насока 
на системата на Обединените нации и да координира всички нейни дейности; 
изразява мнение, че в дългосрочен план на демократичното управление на ООН 
следва да бъде засилено чрез въвеждането на световен парламент, представляващ 
гражданите;

2. изразява убеждението си, че Съветът за сигурност, чийто състав се основава на 
вече неактуален световен ред, трябва да бъде реформират, така че да отразява 
новата световна геополитическа действителност и да посреща по-ефективно 
настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на сигурността;

3. като има предвид приноса на ЕС за архитектурата за мир и сигурност в света, 
призовава за реформа на Съвета за сигурност, която да гарантира постоянно място 
в него на Европейския съюз; отбелязва, че поради отсъствието на ЕС от Съвета за 
сигурност, тежестта на разпространение, популяризиране и защита на интересите 
на ЕС въз основа на координирана ОВППС, се носи от двамата постоянни 
европейските членове и от европейския член на принципа на ротацията;

4. призовава за по-нататъшно развитие на превантивните инструменти и на 
инструментите за ранно предупреждение и за засилване на способностите за 
посредничество на ООН, както и за по-точни мандати и ясни стратегии за изход 
по отношение на изграждането на мира и мироопазващите операции; като се имат 
предвид неотдавнашните случаи на жестоки престъпления и нарушения на 
правата на човека, извършени от някои екстремистки групи, настоятелно 
призовава Съвета за сигурност да определи амбициозен набор от инструменти и 
средства за осигуряване на ефективна превенция на тези зверства;
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5. изразява убеждението си, че икономическото и социалното измерение на 
системата на ООН трябва да бъде значително засилено, и че това би могло да бъде 
постигнато посредством създаването на Съвет по устойчиво развитие като 
основен орган за вземане на решения по всички въпроси, свързани с устойчивото 
развитие (въз основа на три стълба — социален, икономически и екологичен), 
като се гарантира координирана и ефикасна оценка на нуждите и приемане на 
необходимите пътни карти, решения и задължителни мерки; подчертава, че това е 
необходимо за ефективното осъществяване на целите за устойчиво развитие, 
приети на срещата на високо равнище на ООН през септември;

6. с цел да се гарантира необходимата легитимност, ефикасност и ефективност на 
решенията, които Съветът за устойчиво развитие ще приема, счита, че неговият 
статут и структура трябва да бъдат сходни с тази на Съвета за сигурност, с 
няколко постоянни членове, включително ЕС, и членове на ротационен принцип; 
счита обаче, че не може да бъде намерена никаква обосновка, която да дава право 
на дадена държава или регионална организация да спират всяко решение, взето с 
мнозинство или квалифицирано мнозинство на членовете, и поради това отхвърля 
право на вето под каквато и да било форма;

7. счита, че този съвет следва също да имат силна координационна роля във всички 
други области в рамките на системата на ООН, с изключение на сигурността; с 
оглед на повтарящите се хуманитарни катастрофи, свързани с незаконната 
миграция, и като има предвид, че устойчивото развитие на страните на произход 
може да улесни в дългосрочен план намаляването на незаконните миграционни 
потоци, изразява убеждението си, че този съвет следва да координира работата на 
всички агенции, свързани с този проблем;

8. изразява становище, че Съветът за устойчиво развитие следва да координира 
работата на Групата на Световната банка, Международния валутен фонд и 
Световната търговска организация, за да се гарантира, че техните решения се 
вземат и действията им се извършват по ефикасен и последователен начин; в
същия дух, следователно счита, че дейностите на неофициалната група на Г- 20 
следва да се слеят с тези на въпросния съвет;

9. счита, че освен за насърчаването на икономическото и социалното развитие в 
света, Съвет за устойчиво развитие следва да отговаря и за въпросите, свързани с 
благосъстоянието на човека; счита, че Съвета за устойчиво развитие следва да 
отговаря също за културната устойчивост, тъй като културата е призната като 
ключов фактор за изграждането на устойчиви общества наред със социалното, 
икономическото и екологичното развитие, като интегрира образованието, 
културната дипломация, защитата на културното наследство и творческия сектор 
и научните изследвания в подхода на изготвяне на политиките;

10. счита, че ЕС следва да се възползва в по-голяма степен от партньорствата със 
специализираните агенции, фондове, програми, комисии и комитети  на ООН, 
както за подобряване на неговите глобални цели, така и за решаването на своите 
собствени проблеми;
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11. подчертава, че освен тези необходими реформи, които трябва да бъдат проведени 
в рамките на ООН, по-доброто постигане на целите на външната политика на ЕС 
предполага по-ефективна координация на различните измерения на неговата 
външна политика, както в двустранните отношения, така и в многостранните;

12. приветства в това отношение организирането в клъстери на работата на 
Комисията, избрана през 2014 г., като заместник-председателят на 
Комисията/върховният представител, носи отговорността за координирането на 
външната политика на ЕС; подчертава, че политиките с глобално измерение 
трябва да заемат централно място в работата на този конкретен клъстер;

13. счита, че Европейският парламент трябва да бъде в състояние да разглежда тези 
предизвикателства по същия цялостен и всеобхватен начин, като организира 
работата си съобразно с това; счита, че на комисията по външни работи трябва да 
бъде поверено координирането на всички области на политиката, свързани с 
външната дейност на ЕС, като други комисии се приканват да изразят своето 
становище;

14. призовава Съвета и Комисията да обмислят този подход и да докладват ежегодно 
на Парламента относно глобалната роля на ЕС, за да се гарантира, че 
Европейският парламент играе активна роля в определянето и наблюдението на 
средствата за постигане на целите на външната политика на ЕС;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Европейската служба за външна дейност, общото събрание на ООН и 
на генералния секретар на Организацията на обединените нации.


