
PR\1068840DA.doc PE560.600v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udenrigsudvalget

2015/2104(INI)

8.7.2015

UDKAST TIL BETÆNKNING

om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås
(2015/2104(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Paavo Väyrynen



PE560.600v02-00 2/7 PR\1068840DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3



PR\1068840DA.doc 3/7 PE560.600v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås
(2015/2104(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, 
Udvalget om International Handel, Budgetkontroludvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0000/2015),

EU's mål og globale styrker

A. der henviser til, at Den Europæiske Unions fremtid er knyttet sammen med den globale 
udvikling; der henviser til, at der er behov for globale løsninger på de udfordringer, EU 
står overfor, og at der er behov for en europæisk indsats over for globale 
problemstillinger;

B. der henviser til, at principperne og målene for Den Europæiske Unions eksterne politik 
er fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og er nært knyttet til De 
Forenede Nationers principper og mål;

C. der henviser til, at EU beskytter dets værdier, grundlæggende interesser, sikkerhed, 
uafhængighed og integritet og gør en indsats for at bevare fred, forhindre konflikter og 
styrke den internationale sikkerhed i overensstemmelse med principperne i FN-pagten 
og Helsingforsslutakten fra 1975 samt med målene i Parischartret for et nyt Europa, 
som blev vedtaget i 1990; der henviser til, at EU udgør en del af det fælles FN-
sikkerhedssystem, også som en af de regionale ordninger, der er fastsat under kapitel 
VIII i FN-pagten;

D. der henviser til, at EU fremmer udviklingslandenes bæredygtige økonomiske, sociale og 
miljømæssige udvikling med det primære formål at udrydde fattigdom og yder 
humanitær bistand til befolkninger, lande og regioner, der rammes af naturkatastrofer 
eller menneskeskabte katastrofer;

E. der henviser til, at EU arbejder for miljømæssig bæredygtighed ved at fremme 
internationale tiltag og foranstaltninger for at bevare og forbedre miljøets kvalitet og 
bæredygtig forvaltning af naturressourcer;

F. der henviser til, at EU styrker fundamentet for social bæredygtighed ved at konsolidere, 
støtte og fremme demokrati, retsstatsforhold, menneskerettighederne og folkerettens 
principper;

G. der henviser til, at EU øger den økonomiske bæredygtighed ved at anspore til, at alle 
lande integreres i verdensøkonomien, bl.a. gennem en gradvis fjernelse af 
begrænsningerne på international handel;

H. der henviser til, at EU ifølge dets traktater fremmer et internationalt system, der bygger 
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på stærkere multilateralt samarbejde og god global styring;

I. der henviser til, at hovedvægten i EU's eksterne politik har været på bilaterale 
forbindelser, samarbejde og partnerskaber med lande og grupper af lande overalt i 
verden; der henviser til, at der i de seneste årtier har været særligt fokus på de 
geopolitiske mål og problemer i dets umiddelbare østlige og sydlige naboskabsområde;

J. der henviser til, at EU i en situation med stigende indbyrdes afhængighed på globalt 
plan er nødt til styrke sin rolle, både i de bilaterale forbindelser og i multilaterale fora;

K. der henviser til, at Den Europæiske Union er verdens førende magt inden for fire 
indbyrdes forbundne politikområder: handel, udvikling, miljø og menneskerettigheder;

L. der henviser til, at EU som den største handelsblok i verden indtager en stærk rolle i 
bilaterale og multilaterale handelsordninger og har udviklet aktive handelspolitiske 
foranstaltninger for at fremme økonomisk vækst, fattigdomsbekæmpelse og beskyttelse 
af miljøet og naturressourcerne;

M. der henviser til, at EU bærer den største økonomiske byrde i det internationale 
udviklingssamarbejde, idet mere end halvdelen af den officielle udviklingsbistand på 
verdensplan ydes af EU og dets medlemsstater; der henviser til, at EU's 
udviklingspolitikker er af høj kvalitet, idet de effektivt fremmer fattigdomsbekæmpelse 
og økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed;

N. der henviser til, at EU også har en ledende rolle inden for miljøpolitikker, navnlig i 
bekæmpelsen af klimaforandringer, ikke kun ved at gå i forreste linje og pålægge sig 
selv ambitiøse mål, men også ved i globale forhandlinger trofast at advokere for 
bindende aftaler og konkrete og målbare foranstaltninger;

O. der henviser til, at EU er den mest helhjertede forsvarer og fortaler for 
menneskerettigheder, kulturelle værdier, demokrati og retsstatsforhold, og at 
bestemmelser herom er inkluderet i alle dets bilaterale forbindelser og indtager en 
central stilling i dets multilaterale politik;

P. der henviser til, at menneskeheden har fælles værdier og interesser; der henviser til, at 
der bør være en rimelig fordeling af byrder og fordele, når fælles problemer skal løses 
og fælles mål og værdier skal fremmes;

FN-systemet

Q. der henviser til, at FN-systemet er det fremmeste og vigtigste globale forum for 
forbedring af global styring og for fremme af EU's værdier og interesser;

R. der henviser til, at FN-pagten, som blev undertegnet for 70 år siden i San Francisco, er 
baseret på menneskehedens fælles værdier og interesser; der henviser til, at FN er den 
eneste universelle og demokratisk styrede globale organisation;

S. der henviser til, at det primære mål efter Anden Verdenskrig var at bevare fred og 
sikkerhed; der henviser til, at fremme af økonomisk og social udvikling indtog en 
central plads i pagten; der henviser til, at miljøproblematikker har optrådt på FN's 
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dagsorden siden starten af 70'erne; der henviser til, at udviklings- og miljøpolitikker på 
Rio-konferencen (UNCED) i 1992 blev knyttet sammen til en kombination af effektiv 
fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig udvikling i hele verden;

T. der henviser til, at FN-systemet dækker alle samarbejdsområder med Sikkerhedsrådet i 
centrum for fredsskabelse, fredsbevarelse og forebyggelse af sikkerhedstrusler, og det 
bistås i disse henseender af underorganer og rådgivende organer;

U. der henviser til, at FN-systemet består af 19 særorganisationer, heriblandt FAO, IFAD, 
ILO, IMF, UNESCO, UNIDO, WHO og Verdensbankgruppen, og omfatter 11 fonde og 
programmer, heriblandt UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-
Women og WFP1, såvel som 9 funktionelle kommissioner, 5 regionale kommissioner og 
en række andre lignende organer; der henviser til, at organisationer som 
Verdenshandelsorganisationen og Den Internationale Atomenergiorganisation også er 
knyttet til FN-systemet;

V. der henviser til, at de fleste af disse organisationer, fonde, programmer, kommissioner 
og komitéer arbejder under Det Økonomiske og Sociale Råd (Ecosoc) og FN's 
Generalforsamling, som nogle af dem rapporterer tilbage til;

W. der henviser til, at FN-systemet ikke har noget parlament;

Y. der henviser til, at EU og dets medlemsstater har en afgørende rolle med hensyn til at 
fremme FN's principper og mål og løse menneskehedens fælles problemer; der på den 
anden side henviser til, at Europa har brug for globale partnere for at kunne løse dets 
egne problemer på områder som sikkerhed, miljøbeskyttelse, immigration og løsning af 
manglende finansiel stabilitet;

Z. der henviser til, at EU og dets medlemsstater tager aktivt del i FN-systemets arbejde på 
forskellige måder og i forskellige former; der henviser til, at Kommissionen f.eks. 
repræsenterer medlemsstaterne i WTO, mens ministrene deltager i store konferencer; 
der henviser til, at Kommissionen spiller en ledende rolle i miljøforhandlinger og 
-samarbejde på grundlag af traktaterne; der henviser til, at udviklingspolitik er et 
område med delte beføjelser; der henviser til, at FN's Generalforsamling og andre 
universelle FN-organer er sammensat af repræsentanter for deres medlemslande; der 
henviser til, at EU-medlemsstaterne ifølge traktaten er forpligtet til at samordne deres 
indsatser i alle internationale fora;

Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås inden for FN

1. understreger, at FN's Generalforsamling, der repræsenterer alle medlemslandes 
regeringer, er nødt til at have midler og metoder til at udstikke retningslinjer for FN-
systemet og samordne alle dets aktiviteter; er af den opfattelse, at FN's demokratiske 
styring på lang sigt bør styrkes gennem oprettelsen af et Verdensparlament, der 

                                               
1 FAO: FN's fødevare- og landbrugsorganisation; IFAD: Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling; ILO: 
Den Internationale Arbejdsorganisation; IMF: Den Internationale Valutafond; UNESCO: FN's Organisation for 
Uddannelse, Videnskab og Kultur; UNIDO: FN's Organisation for Industriel Udvikling; WHO: 
Verdenssundhedsorganisationen; UNCTAD: FN's Konference om Handel og Udvikling; UNDP: FN's 
Udviklingsprogram; UNEP: FN's Miljøprogram; UNFPA: FN's Befolkningsfond; UNHCR: FN's 
Højkommissariat for Flygtninge; UNICEF: FN's Børnefond; WFP: Verdensfødevareprogrammet;
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repræsenterer befolkningerne;

2. er af den faste overbevisning, at Sikkerhedsrådet, hvis sammensætning er baseret på en 
forældet verdensorden, skal reformeres, således at det afspejler den nye geopolitiske 
virkelighed i verden og imødegår de nuværende og fremtidige sikkerhedsmæssige 
udfordringer mere effektivt;

3. kræver i betragtning af EU's bidrag til fred og den sikkerhedsmæssige struktur i verden 
en reform af Sikkerhedsrådet, som sikrer et permanent sæde til Den Europæiske Union; 
bemærker, at byrden med at gengive, advokere for og forsvare EU's interesser på 
grundlag af en samordnet FUSP som følge af EU's fravær i Sikkerhedsrådet ligger på de 
to permanente og de roterende europæiske medlemmer;

4. opfordrer til, at forebyggende redskaber og redskaber til tidlig varsling udvikles 
yderligere, og at FN's kapacitet til mægling øges, samt til mere præcise mandater og 
klare exitstrategier for fredsskabelses- og fredsbevarende operationer; opfordrer i 
betragtning af de nylige grusomheder og menneskerettighedskrænkelser, som nogle 
ekstremistgrupper har begået, indtrængende Sikkerhedsrådet til at fastlægge et ambitiøst 
sæt af redskaber og midler til at sikre, at sådanne grusomheder forhindres effektivt;

5. er af den opfattelse, at FN-systemets økonomiske og sociale dimension skal styrkes i 
betydelig grad, og at dette kan opnås gennem oprettelse af et råd for bæredygtig 
udvikling, som skulle være det primære beslutningstagende organ for alle anliggender 
relateret til bæredygtig udvikling (baseret på de tre søjler: social, økonomisk og 
miljømæssig), der tilsikrer en samordnet og effektiv behovsvurdering og vedtagelse af 
de nødvendige køreplaner, afgørelser og bindende foranstaltninger; understreger, at 
dette er nødvendigt for effektivt at kunne gennemføre de mål for bæredygtig udvikling, 
der vedtages på FN-topmødet i september;

6. mener, at dets status og sammensætning – for at give den nødvendige legitimitet og 
effektivitet til de afgørelser, som dette råd for bæredygtig udvikling skulle træffe – bør 
være magen til Sikkerhedsrådets, med nogle få permanente medlemmer, herunder EU, 
og nogle roterende; mener imidlertid ikke, at der kan findes nogen som helst 
begrundelse for, at et land eller en regional organisation skal have ret til at blokere for 
en afgørelse truffet af et flertal eller et kvalificeret flertal af medlemmerne, og afviser 
derfor enhver form for vetoret;

7. mener, at dette råd også bør have en stærk koordinerende rolle på alle andre områder af 
FN-systemet end sikkerhedsområdet; er – i lyset af de tilbagevendende menneskelige 
katastrofer i forbindelse med ulovlig migration og i betragtning af, at bæredygtig 
udvikling i oprindelseslandene ville kunne fremme ophør af de ulovlige 
migrationsstrømme – af den overbevisning, at dette råd bør samordne arbejdet i alle 
organisationer, der har med dette problem at gøre;

8. er af den opfattelse, at rådet for bæredygtig udvikling også bør samordne arbejdet i 
Verdensbankgruppen, Den Internationale Valutafond og Verdenshandelsorganisationen 
for at sikre, at deres respektive beslutninger og foranstaltninger træffes og gennemføres 
på effektiv og ensartet vis; er derfor i samme ånd af den opfattelse, at den uofficielle 
G20-gruppes aktiviteter bør kobles sammen med dette råds aktiviteter;
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9. mener, at rådet for bæredygtig udvikling udover at fremme økonomisk og social 
udvikling i verden også bør være ansvarligt for spørgsmål, der vedrører menneskers 
trivsel; mener, at rådet for bæredygtig udvikling også bør være ansvarligt for kulturel 
bæredygtighed, eftersom kultur sammen med social, økonomisk og miljømæssig 
udvikling anerkendes som en central faktor for opbygningen af bæredygtige samfund 
ved at integrere uddannelse, kulturdiplomati, kulturarvsbeskyttelse, den kreative sektor 
og videnskabelig forskning i tilgangen til politikudformning;

10. mener, at EU i højere grad bør udnytte partnerskaber med FN's særorganisationer, 
fonde, programmer, kommissioner og komitéer til både at fremme dets globale mål og 
løse dets egne problemer;

11. understreger, at en bedre opfyldes af EU's udenrigspolitiske mål udover disse 
nødvendige reformer, der skal gennemføres i FN, indebærer en mere effektiv 
samordning af de forskellige dimensioner af alle dets eksterne politikker, både bilaterale 
og multilaterale;

12. glæder sig i denne forbindelse over, at den Kommission, der blev valgt i 2014, er 
organiseret i klynger, således at næstformanden for Kommissionen/den højtstående 
repræsentant har fået ansvaret for at samordne EU' eksterne politik; understreger, at 
politikker af globalt omfang skal indtage den centrale position i netop denne klynges 
arbejde;

13. mener, at Europa-Parlamentet skal være i stand til at imødegå disse udfordringer på 
tilsvarende sammenhængende og overordnet vis og skal organisere sit arbejde i 
overensstemmelse hermed; mener, at Udenrigsudvalget skal betros ansvaret for at 
samordne alle politikområder, der er relevante for EU's eksterne foranstaltninger, mens 
de øvrige udvalg skal anmodes om at give udtryk for deres synspunkter;

14. opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje denne tilgang og til årligt at rapportere 
til Parlamentet om EU's globale rolle, således at det sikres, at Europa-Parlamentet 
indtager en aktiv rolle i fastlæggelsen og overvågningen af midlerne til at nå EU's 
udenrigspolitiske mål;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil, FN's Generalforsamling og FN's generalsekretær.


