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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze EU v rámci OSN – jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice
(2015/2104(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 52 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro rozvoj, 
Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro kulturu 
a vzdělávání a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0000/2015),

Cíle a globální síly EU

A. vzhledem k tomu, že budoucnost Evropské unie je propojena s celosvětovým vývojem; 
vzhledem k tomu, že výzvy, kterým EU čelí, vyžadují globální řešení a globální otázky 
zapojení Evropy;

B. vzhledem k tomu, že zásady a cíle vnější politiky EU jsou zakotveny v článku 21 
Smlouvy o Evropské unii a úzce propojeny se zásadami a cíli OSN;

C. vzhledem k tomu, že EU ochraňuje své hodnoty, základní zájmy, bezpečnost, 
nezávislost a integritu a zasazuje se o zachování míru, předcházení konfliktům 
a posilování mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami Charty Organizace 
spojených národů, Helsinského závěrečného aktu z roku 1975 a s cíli Pařížské charty 
pro novou Evropu z roku 1990; vzhledem k tomu, že EU je členem systému kolektivní 
bezpečnosti OSN i oblastních dohod, jejichž existenci předpokládá kapitola VIII Charty 
OSN;

D. vzhledem k tomu, že EU podporuje udržitelný hospodářský, sociální a environmentální 
rozvoj rozvojových zemí, přičemž jejím prvořadým cílem je vymýcení chudoby, a že 
poskytuje humanitární pomoc obyvatelům, zemím a regionům zasaženým přírodními 
či člověkem způsobenými katastrofami;

E. vzhledem k tomu, že EU usiluje o udržitelnost životního prostředí a za tímto účelem 
podporuje mezinárodní opatření a akce usilující o zachování a zlepšování kvality 
životního prostředí a také prosazuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji;

F. vzhledem k tomu, že EU upevňuje podstatu sociální udržitelnosti tím, že konsoliduje, 
podporuje a propaguje demokracii, zásady právního státu, lidská práva a zásady 
mezinárodního práva;

G. vzhledem k tomu, že EU zlepšuje hospodářskou udržitelnost a za tímto účelem 
podněcuje integraci všech zemí do světové ekonomiky, a to i postupným odstraňováním 
omezení mezinárodního obchodu;

H. vzhledem k tomu, že EU v souladu se svými smlouvami prosazuje mezinárodní systém 
založený na silnější mnohostranné spolupráci a kvalitní globální správě a řízení;
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I. vzhledem k tomu, že vnější politika EU klade důraz především na dvoustranné vztahy, 
spolupráci a partnerství se zeměmi a skupinami zemí na celém světě; vzhledem k tomu, 
že v průběhu posledních desetiletí věnovala zvláštní pozornost geopolitickým cílům 
a zájmům u svých bezprostředních sousedů na východě a jihu;

J. vzhledem k tomu, že v souvislosti s rostoucí provázaností světa musí EU upevňovat 
svou roli jak v dvoustranných vztazích, tak na mnohostranných fórech; 

K. vzhledem k tomu, že EU je vůdčí velmocí ve čtyřech vzájemně provázaných oblastech 
politiky: v obchodě, rozvoji, životním prostředí a lidských právech;

L. vzhledem k tomu, že EU je největším obchodním uskupením na světě, a hraje tudíž 
důležitou roli v dvoustranných a mnohostranných obchodních ujednáních a vyvinula 
opatření aktivní obchodní politiky pro podporu hospodářského růstu, snížení chudoby 
a ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů;

M. vzhledem k tomu, že EU nese největší finanční zátěž v oblasti mezinárodní rozvojové 
spolupráce, jelikož více než polovina oficiální rozvojové pomoci je po celém světě 
poskytována EU a jejími členskými státy; vzhledem k tomu, že rozvojové politiky EU 
velmi účinně prosazují snížení chudoby a hospodářskou, sociální a environmentální 
udržitelnost;

N. vzhledem k tomu, že EU má také vůdčí úlohu v politice životního prostředí, zejména 
v boji proti změně klimatu, nejen proto, že z tohoto hlediska patří k vedoucím 
velmocem a stanovuje si ambiciózní cíle, ale i z toho důvodu, že se v rámci 
celosvětových jednání vždy zasazuje o přijímání závazných dohod a konkrétních a 
měřitelných opatření;

O. vzhledem k tomu, že EU je velmi horlivým ochráncem a propagátorem lidských práv, 
kulturních hodnot, demokracie a právního státu, jejichž zásady jsou zahrnuty ve všech 
dvoustranných partnerstvích EU a mají ústřední postavení v její vícestranné politice;

P. vzhledem k tomu, že lidstvo má společné hodnoty a zájmy; vzhledem k tomu, že 
zatížení a přínos by při řešení společných problémů a prosazování společných cílů 
a hodnot měly být spravedlivě rozloženy;

Struktura Organizace spojených národů

Q. vzhledem k tomu, že struktura OSN je prvním a nejdůležitějším globálním fórem 
pro zlepšení globální správy a řízení i prosazování hodnot a zájmů EU;

R. vzhledem k tomu, že Charta OSN, podepsaná před 70 lety v San Franciscu, je založena 
na společných hodnotách a zájmech lidstva; vzhledem k tomu, že je OSN jedinou 
univerzální a demokraticky spravovanou celosvětovou organizací;

S. vzhledem k tomu, že hlavním cílem po druhé světové válce bylo uchování míru a 
bezpečnosti; vzhledem k tomu, že Charta OSN přisuzovala ústřední úlohu prosazování 
hospodářského a sociálního rozvoje; vzhledem k tomu, že od počátku 70. let se 
v agendě OSN objevují otázky životního prostředí; vzhledem k tomu, že v roce 1992 
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na konferenci v Riu (UNCED) byly politiky v oblasti rozvoje a životního prostředí 
sloučeny v nový nástroj efektivního snižování chudoby a prosazování udržitelného 
rozvoje na celém světě;

T. vzhledem k tomu, že struktura OSN pokrývá všechny oblasti spolupráce, přičemž Rada 
bezpečnosti hraje ústřední roli v budování míru, udržování míru a prevenci 
bezpečnostních hrozeb – v tomto směru jí pomáhají podpůrné a poradní orgány;

U. vzhledem k tomu, že struktura OSN je tvořena 19 specializovanými agenturami, mezi 
nimi FAO, IFAD, MOP, MMF, UNESCO, UNIDO, WHO a Skupinou Světové banky, 
a zahrnuje 11 fondů a programů, mezi nimi UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, UN Women and WFP1 a také 9 výkonných komisí, 5 regionálních 
komisí a několik dalších orgánů podobného typu; vzhledem k tomu, že i organizace 
jako např. Světová obchodní organizace a Mezinárodní agentura pro atomovou energii 
jsou propojené se strukturou OSN;

V. vzhledem k tomu, že většina těchto agentur, fondů, programů, komisí a výborů pracuje 
pod záštitou Ekonomického a sociálního výboru a Valného shromáždění, kterým se 
některé z uvedených subjektů přímo odpovídají;

W. vzhledem k tomu, že struktura OSN nezahrnuje parlament;

Y. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy hrají zásadní roli v prosazování zásad a cílů 
Spojených národů a v řešení společných problémů lidstva; vzhledem k tomu, že na 
druhou stranu Evropa potřebuje globální partnery při řešení svých vlastních problémů, 
jako je bezpečnost, ochrana životního prostředí, imigrace a řešení finanční nestability;

Z. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy se mnoha způsoby aktivně podílejí na práci 
ve struktuře OSN; vzhledem k tomu, že např. ve Světové obchodní organizaci (WTO) 
Komise zastupuje členské státy, zatímco ministři se zúčastňují hlavních konferencí; 
vzhledem k tomu, že na základě ustanovení smluv Komise hraje vedoucí roli při 
vyjednáváních a spolupráci v otázkách životního prostředí; vzhledem k tomu, že 
rozvojová politika je oblastí sdílených pravomocí; vzhledem k tomu, že Valné 
shromáždění a další hlavní orgány OSN jsou tvořeny zástupci členských zemí; 
vzhledem k tomu, že členské státy EU jsou smluvně vázány k tomu, aby koordinovaly 
svou činnost na všech mezinárodních fórech;

Jak lépe dosáhnout cílů v oblasti zahraniční politiky EU v rámci OSN

1. zdůrazňuje, že Valné shromáždění, které zastupuje vlády všech členských zemí, musí 
mít prostředky a postupy k tomu, aby usměrňovalo strukturu OSN a koordinovalo 
všechny její aktivity; domnívá se, že z dlouhodobého hlediska by demokratická správa 
OSN měla být posílena zřízením Světového parlamentu, který by reprezentoval lid;

                                               
1 FAO: Organizace pro výživu a zemědělství; IFAD: Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj; MOP: 
Mezinárodní organizace práce; MMF: Mezinárodní měnový fond; UNESCO: Organizace OSN pro výchovu, 
vědu a kulturu; UNIDO: Organizace OSN pro průmyslový rozvoj; WHO: Světová zdravotnická organizace; 
UNCTAD: Konference OSN o obchodu a rozvoji; UNDP: Rozvojový program OSN; UNEP: Program OSN pro 
životní prostředí; UNFPA: Populační fond OSN; UNHCR: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky; 
UNICEF: Dětský fond OSN; WFP: Světový potravinový program.
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2. je přesvědčen, že Rada bezpečnosti, jejíž složení vychází ze zastaralého světového řádu, 
musí být reformována, aby odrážela novou geopolitickou realitu a efektivněji se 
zabývala současnými a budoucími bezpečnostními výzvami;

3. s ohledem na zásluhy EU v oblasti míru a bezpečnosti žádá reformu Rady bezpečnosti, 
která by zajistila stálé křeslo Evropské unii; upozorňuje, že kvůli tomu, že EU není 
přítomna v Radě bezpečnosti, je břemeno tlumočení, prosazování a obhajování zájmů 
EU vycházejících ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) výhradně na 
bedrech dvou stálých a několika nestálých evropských členů;

4. žádá další propracování nástrojů prevence a včasného varování a posílení kapacit OSN 
k vyjednávání a dále žádá konkrétnější mandáty a jasné strategie ukončení operací pro 
budování a udržení míru; s ohledem na nedávné krutosti a porušování lidských práv ze 
strany extremistických skupin naléhavě žádá Radu bezpečnosti, aby stanovila 
ambiciózní soubor nástrojů a prostředků pro zajištění účinné prevence těchto krutostí;

5. je přesvědčen, že ekonomický a sociální rozměr struktury OSN musí být podstatně 
posílen, čehož by se mělo dosáhnout tak, že bude ustanovena Rada pro udržitelný 
rozvoj jako hlavní rozhodovací orgán ve všech záležitostech týkajících se udržitelného 
rozvoje; měl by být založen na třech pilířích (sociálním, ekonomickém a 
environmentálním) a zajišťoval by koordinované a účinné vyhodnocování potřeb a 
přijímání potřebných plánů, rozhodnutí a zavazujících opatření;  zdůrazňuje, že toto je 
nezbytné pro efektivní plnění cílů udržitelného rozvoje přijatých na zářijovém summitu 
OSN;

6. domnívá se, že mají-li být budoucí rozhodnutí Rady pro udržitelný rozvoj byla zákonná, 
účinná a efektivní, její status a struktura by měly být podobné jako v Radě bezpečnosti, 
tzn. měla by se skládat z několika stálých členů, včetně EU, a nestálých členů; zároveň 
se domnívá, že žádné země nebo regionální organizace by neměly být oprávněny k 
tomu, aby blokovaly rozhodnutí přijaté většinou nebo kvalifikovanou většinou členů, a 
tedy odmítá jakoukoli formu práva veta;

7. domnívá se, že Rada pro udržitelný rozvoj by také měla mít silnou koordinativní roli ve 
všech ostatních oblastech struktury OSN kromě bezpečnosti; ve světle opakujících se 
humanitních krizí spojených s ilegální migrací a vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj 
v zemích původu by mohl z dlouhodobého hlediska zamezit ilegálním migračním 
vlnám, je přesvědčen, že Rada by měla koordinovat práci všech agentur zabývajících se 
touto situací;

8. je přesvědčen, že Rada pro udržitelný rozvoj by také měla koordinovat práci Skupiny 
Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Světové obchodní organizace, aby 
jejich rozhodnutí a následné kroky byly efektivní a konzistentní; ve stejném duchu 
zastává názor, že činnost neoficiální skupiny G-20 by měla být sloučena s činností této 
Rady;

9. domnívá se, že kromě prosazování hospodářského a sociálního rozvoje ve světě by 
Rada pro udržitelný rozvoj měla být odpovědná také za záležitosti spojené s lidským 
blahobytem; domnívá se, že Rada pro udržitelný rozvoj by také měla odpovídat za 
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zachování kulturního dědictví, jelikož kultura je klíčová pro budování dlouhodobě 
stabilních společností a pro sociální, hospodářský a environmentální rozvoj tím, že 
zařazuje vzdělávání, kulturní diplomacii, ochranu památek, umělecký sektor a vědecký 
výzkum do tvorby politického programu;

10. domnívá se, že EU by měla více využívat svých partnerství se specializovanými 
agenturami, fondy, programy, komisemi a výbory v rámci OSN při rozšiřování svých 
globálních cílů a řešení svých vlastních problémů;

11. zdůrazňuje, že lepší dosažení cílů v oblasti zahraniční politiky EU vyžaduje kromě 
zavedení potřebných reforem v OSN efektivnější koordinaci různých rozměrů její vnější 
politiky, jak na dvoustranné, tak mnohostranné úrovni; 

12. v tomto ohledu vítá, že Komise zvolená v roce 2014 ustavila pracovní skupiny a 
místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce svěřila pravomoc koordinovat vnější 
politiku EU; zdůrazňuje, že hlavní náplní práce této skupiny musí být politiky 
celosvětového rozměru;

13. domnívá se, že Evropský parlament musí být s to čelit těmto problémům stejně 
komplexně a jednotně a zorganizovat odpovídajícím způsobem svou práci; domnívá se, 
že koordinace všech politických témat, která se týkají vnější činnosti EU, by měla být 
svěřena Výboru pro zahraniční věci, přičemž ostatní výbory by byly žádány o 
vypracování stanoviska;

14. žádá Radu a Komisi, aby o tomto přístupu uvažovaly a každoročně předkládaly 
Evropskému parlamentu zprávu o celosvětové činnosti EU a zajistily tak, aby 
Evropskému parlamentu připadla aktivní role při definování a kontrole prostředků pro 
dosažení zahraničních politických cílů EU;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro 
vnější činnost, Valnému shromáždění OSN a generálnímu tajemníkovi Organizace 
spojených národů.


