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PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o ulozi EU-a unutar UN-a – kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike EU-a
(2015/2104(INI))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir članak 52. (i članak 132. stavak 2.) Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenja Odbora za razvoj, 
Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za kulturu i 
obrazovanje i Odbora za ustavna pitanja (A8–000/2015),

Ciljevi i globalne prednosti EU-a

A. budući da je budućnost Europske unije povezana s globalnim razvojem; budući da 
izazovi pred kojima se EU nalazi zahtijevaju globalna rješenja, a globalna pitanja 
zahtijevaju europsko djelovanje;

B. budući da su načela i ciljevi vanjske politike Europske unije sadržani u članku 21. 
Ugovora o Europskoj uniji te su usko povezani s načelima i ciljevima Ujedinjenih 
naroda;

C. budući da EU štiti svoje vrijednosti, temeljne interese, sigurnost, neovisnost i integritet 
te djeluje u cilju očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti u 
skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda i Helsinškog završnog akta iz 1975. i s 
ciljevima Pariške povelje za novu Europu usvojene 1990.; budući da je EU dio 
kolektivnog sustava sigurnosti UN-a te dio jednog od regionalnih dogovora predviđenih 
Poglavljem VIII. Povelje;

D. budući da EU potiče održivi gospodarski, socijalni i ekološki razvoj zemalja u razvoju 
prvenstveno u cilju iskorjenjenja siromaštva te pruža humanitarnu pomoć stanovništvu, 
državama i regijama koji su suočeni s prirodnim katastrofama ili katastrofama 
prouzročenima ljudskim djelovanjem;

E. budući da EU radi na postizanju ekološke održivosti promicanjem međunarodnih mjera 
i akcija za očuvanje i poboljšanje kvalitete okoliša te za održivo gospodarenje prirodnim 
resursima;

F. budući da EU jača temelje socijalne održivosti konsolidiranjem, podupiranjem i 
promicanjem demokracije, vladavine prava, ljudskih prava te načela međunarodnog 
prava;

G. budući da EU jača gospodarsku održivost poticanjem integracije svih država u 
svjetskom gospodarstvu, uključujući uz pomoć postupnog ukidanja ograničenja u 
međunarodnoj trgovini;

H. budući da EU u skladu sa svojim ugovorima promiče međunarodni sustav koji se 
temelji na jačoj multilateralnoj suradnji i dobrom globalnom upravljanju;
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I. budući da je glavni naglasak vanjske politike EU-a na bilateralnim odnosima, suradnji i 
partnerstvu s državama i skupinama država diljem svijeta; budući da se tijekom 
posljednjih desetljeća posebna pozornost posvećuje geopolitičkim ciljevima i 
problemima u istočnom i južnom susjedstvu EU-a;

J. budući da u kontekstu rastuće globalne međuovisnosti EU mora ojačati svoju ulogu u 
bilateralnim i multilateralnim odnosima;

K. budući da je Europska unija vodeća svjetska sila u četirima međusobno povezanim 
područjima politike:  trgovina, razvoj, okoliš i ljudska prava;

L. budući da EU kao najveći trgovinski blok na svijetu ima veliku ulogu u bilateralnim i 
multilateralnim trgovinskim sporazumima te da je razvio aktivne mjere trgovinske 
politike u cilju promicanja gospodarskog rasta, smanjenja siromaštva te zaštite okoliša i 
prirodnih resursa;

M. budući da EU snosi najveći financijski teret u međunarodnoj razvojnoj suradnji, s 
obzirom na to da EU i njegove države članice pružaju više od polovice svjetske 
službene razvojne pomoći; budući da su razvojne politike EU-a visoke kvalitete jer 
učinkovito promiču smanjenje siromaštva te gospodarsku, socijalnu i ekološku 
održivost;

N. budući da EU ima vodeću ulogu i u ekološkim politikama, posebice u borbi protiv 
klimatskih promjena, ne samo svojom ulogom predvodnika i postavljanjem ambicioznih 
ciljeva nego i ustrajnim zagovaranjem za donošenje obvezujućih sporazuma te 
konkretnog i mjerljivog djelovanja u globalnim pregovorima;

O. budući da EU predano štiti i promiče ljudska prava, kulturne vrijednosti, demokraciju i 
vladavinu prava, te su odredbe o njima uvrštene u sva njegova bilateralna partnerstva i 
imaju središnju ulogu u njegovoj multilateralnoj politici;

P. budući da čovječanstvo dijeli zajedničke vrijednosti i interese; budući da bi se teret i 
prednosti trebali ravnomjerno raspodijeliti pri rješavanju zajedničkih problema i 
promicanju zajedničkih ciljeva i vrijednosti;

Sustav Ujedinjenih naroda

Q. budući da je sustav Ujedinjenih naroda prvi i najvažniji svjetski forum za poboljšanje 
globalnog upravljanja i promicanje vrijednosti i interesa EU-a;

R. budući da se Povelja Ujedinjenih naroda koja je potpisana prije 70 godina u San
Franciscu temelji na zajedničkim vrijednostima i interesima čovječanstva; budući da su 
Ujedinjeni narodi jedina univerzalna i demokratski vođena globalna organizacija;

S. budući da je održavanje mira i sigurnosti bio glavni cilj u razdoblju nakon Drugog 
svjetskog rata; budući da promicanje gospodarskog i socijalnog razvoja zauzima 
središnje mjesto u Povelji; budući da su od početka 70-ih godina prošlog stoljeća pitanja 
povezana s okolišem na dnevnom redu UN-a; budući da su na Konferenciji u Riju 
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(UNCED) održanoj 1992. razvojne i ekološke politike združene te čine spoj učinkovitog 
smanjenja siromaštva i promicanja održivog razvoja diljem svijeta;

T. budući da sustav Ujedinjenih naroda pokriva sva područja suradnje, uz središnju ulogu 
Vijeća sigurnosti u izgradnji i održavanju mira te sprečavanju sigurnosnih prijetnji, a u 
tim mu područjima pomažu pomoćna i savjetodavna tijela;

U. budući da se sustav Ujedinjenih naroda sastoji od 19 specijaliziranih agencija, među 
koje se ubrajaju FAO, IFAD, MOR, MMF, UNESCO, UNIDO, WHO i Grupa Svjetske 
banke, 11 fondova i programa koji uključuju UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, UN Žene i WFP1, kao i 9 funkcionalnih povjerenstava, 5 
regionalnih povjerenstava i brojna druga slična tijela; budući da su organizacije poput 
Svjetske trgovinske organizacije i Međunarodne agencije za atomsku energiju također 
povezane sa sustavom UN-a;

V. budući da većina tih agencija, fondova, programa, povjerenstava i odbora djeluje pod 
okriljem Gospodarskog i socijalnog vijeća te Opće skupštine, a neki od njih odgovaraju 
njima;

W. budući da sustav Ujedinjenih naroda ne podrazumijeva postojanje parlamenta;

Y. budući da EU i njegove države članice imaju ključnu ulogu u promicanju načela i 
ciljeva Ujedinjenih naroda te u rješavanju zajedničkih problema čovječanstva; budući 
da su EU-u pak potrebni globalni partneri u rješavanju svojih vlastitih problema u 
područjima kao što su sigurnost, zaštita okoliša, imigracija i rješavanje financijskih 
nestabilnosti;

Z. budući da EU i njegove države članice na razne načine i u raznim oblicima aktivno 
sudjeluju u radu sustava UN-a; budući da, primjerice, Komisija predstavlja države 
članice u WTO-u, a ministri sudjeluju na glavnim konferencijama; budući da Komisija 
na temelju odredbi Ugovora ima vodeću ulogu u pregovorima i suradnji vezanima uz 
okoliš; budući da se razvojna politika ubraja u područje zajedničke nadležnosti; budući 
da se Opća skupština i druga univerzalna tijela UN-a sastoje od predstavnika država 
članica; budući da su države članice EU-a u skladu s Ugovorom dužne koordinirati 
svoje djelovanje u svim međunarodnim forumima;

Kako bolje postići ciljeve vanjske politike EU-a unutar UN-a

1. ističe da Opća skupština kao tijelo koje predstavlja vlade svih država članica mora imati 
načine i sredstva za usmjeravanje sustava Ujedinjenih naroda i koordiniranje svih 
njegovih aktivnosti; smatra da bi se dugoročno demokratsko upravljanje UN-om trebalo 
ojačati utemeljenjem Svjetskog parlamenta koji će predstavljati narod;

                                               
1 FAO: Organizacija za hranu i poljoprivredu; IFAD: Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede; MOR:
Međunarodna organizacija rada; MMF: Međunarodni monetarni fond; UNESCO: Organizacija UN-a za 
obrazovanje, znanost i kulturu; UNIDO: Organizacija UN-a za industrijski razvoj; WHO: Svjetska zdravstvena 
organizacija; UNCTAD: Konferencija UN-a o trgovini i razvoju; UNDP: Program UN-a za razvoj; UNEP: 
Program UN-a za zaštitu okoliša; UNFPA: Fond UN-a za stanovništvo; UNHCR: Ured visokog povjerenika UN-
a za izbjeglice; UNICEF: Fond UN-a za djecu; WFP: Svjetski program za hranu.
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2. uvjeren je da je potrebno reformirati Vijeće sigurnosti, čiji se sastav temelji na 
zastarjelom svjetskom poretku, kako bi se odrazila nova svjetska geopolitička stvarnost 
i učinkovitije rješavali sadašnji i budući sigurnosni izazovi;

3. s obzirom na doprinos EU-a miru i sigurnosti u svijetu, poziva na reformu Vijeća 
sigurnosti koja će Europskoj uniji zajamčiti trajno mjesto u Vijeću; napominje da zbog 
izostanka EU-a iz Vijeća sigurnosti teret obznanjivanja, zagovaranja i obrane interesa 
EU-a, na temelju koordinirane zajedničke vanjske i sigurnosne politike, počiva u 
rukama dviju stalnih i rotirajućih europskih članica;

4. poziva na daljnji razvoj preventivnih alata i alata za rano upozorenje, na jačanje 
sposobnosti posredovanja UN-a te na preciznije mandate i jasne izlazne strategije za 
aktivnosti izgradnje i održavanja mira; imajući na umu okrutne zločine i kršenja 
ljudskih prava koje su nedavno počinile određene ekstremističke skupine, apelira na 
Vijeće sigurnosti da definira ambiciozni niz alata i načina za učinkovito jamčenje 
sprečavanja takvih zločina;

5. uvjerenja je da se gospodarska i socijalna dimenzija sustava UN-a mora znatno ojačati i 
da je to moguće postići osnivanjem Vijeća za održivi razvoj kao glavnog tijela za 
odlučivanje o svim pitanjima povezanima s održivim razvojem (na temelju tri stupa: 
socijalnog, gospodarskog i ekološkog), kojim se jamči koordinirano i učinkovito 
ocjenjivanje potreba te usvajanje potrebnih smjernica, odluka i obvezujućih mjera; 
naglašava da je to nužno za učinkovitu provedbu ciljeva održivog razvoja usvojenih na 
sastanku na vrhu UN-a u rujnu;

6. u cilju jamčenja potrebnog legitimiteta, učinkovitosti i djelotvornosti odluka koje bi 
takvo Vijeće za održivi razvoj donosilo, smatra da bi njegov status i sastav trebali biti 
slični onima Vijeća sigurnosti, te bi se trebao sastojati od nekoliko stalnih članica, 
uključujući EU, i rotirajućih članica; međutim, smatra da ne postoji nikakvo opravdanje 
koje bi državi ili regionalnoj organizaciji dalo pravo da spriječi donošenje odluke većine 
ili kvalificirane većine članica te se stoga protivi svakom oblika prava na veto;

7. smatra da bi takvo Vijeće trebalo imati i snažnu ulogu koordinatora u svim područjima 
sustava UN-a osim sigurnosti; s obzirom na opetovane ljudske katastrofe povezane s 
nezakonitim migracijama i na to bi održivi razvoj zemalja iz kojih migranti potječu 
dugoročno olakšao smanjenje tokova nezakonite migracije, smatra da bi to Vijeće 
trebalo koordinirati rad svih agencija povezanih s navedenim problemom;

8. mišljenja je da bi Vijeće za održivi razvoj trebalo koordinirati rad Grupe Svjetske 
banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske trgovinske organizacije kako bi se 
zajamčilo njihovo učinkovito i dosljedno donošenje odluka te provođenje akcija; stoga 
je, u istom duhu, mišljenja da bi se aktivnosti neslužbene skupine G-20 trebale spojiti s 
aktivnostima tog Vijeća;

9. vjeruje da bi Vijeće za održivi razvoj, osim za promicanje gospodarskog i socijalnog 
razvoja u svijeta, trebalo biti odgovorno i za pitanja povezana s ljudskom dobrobiti; 
smatra da bi Vijeće za održivi razvoj trebalo biti odgovorno i za kulturnu održivost s 
obzirom na to da je kultura ključan čimbenik za izgradnju održivih zajednica zajedno sa 
socijalnim, gospodarskim i ekološkim razvojem, i to integriranjem obrazovanja, 
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kulturne diplomacije, zaštite baštine, kreativnog sektora i znanstvenog istraživanja u 
pristup donošenja politika;

10. smatra da bi EU trebao bolje iskoristiti partnerstva sa specijaliziranim agencijama, 
fondovima, programima, povjerenstvima i odborima UN-a jačanjem globalnih ciljeva i 
rješavanjem vlastitih problema;

11. ističe da bolje postizanje ciljeva vanjske politike EU-a, osim reformi koje je potrebno 
provesti unutar UN-a, podrazumijeva učinkovitiju koordinaciju raznih dimenzija 
cjelokupne vanjske politike, i bilateralne i multilateralne;

12. u tom pogledu pozdravlja organiziranje rada Komisije izabrane 2014. u klastere, čime je 
potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici dodijeljena odgovornost za 
koordinaciju vanjske politike EU-a; naglašava da globalne politike moraju imati 
središnju ulogu u radu tih specifičnih klastera;

13. mišljenja je da Europski parlament mora biti u mogućnosti rješavati te izazove na 
jednako sveobuhvatan i kompletan način te u skladu s time organizirati svoj rad; smatra 
da Odbor za vanjske poslove mora koordinirati sva područja politike koja se odnose na 
vanjsko djelovanje EU-a, dok se od ostalih odbora traži mišljenje;

14. poziva Vijeće i Komisiju da razmotre taj pristup i da jednom godišnje izvijeste 
Parlament o globalnoj ulozi EU-a, jamčeći time aktivnu ulogu Europskog parlamenta u 
definiranju i praćenju načina za postizanje ciljeva vanjske politike EU-a;

15. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te Europskoj 
službi za vanjsko djelovanje, Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i glavnom tajniku 
Ujedinjenih naroda.


