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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU ENSZ-en belüli szerepéről – hogyan érhetők el jobban az EU külpolitikai céljai
(2015/2104(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0000/2015),

Az EU céljai és erősségei globális szinten

A. mivel az Európai Unió jövője összekapcsolódik a globális fejlődéssel; mivel az Unió 
előtt álló kihívások globális megoldásokat, a globális problémák pedig uniós fellépést
igényelnek;

B. mivel az Európai Unió külpolitikájának elveit és céljait az Európai Unióról szóló 
szerződés 21. cikke rögzíti, és e célok szorosan kapcsolódnak az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének céljaihoz;

C. mivel az Unió védi értékeit, alapvető érdekeit, biztonságát, függetlenségét és 
integritását, valamint a béke megőrzése, a konfliktusok megelőzése és a nemzetközi 
biztonság erősítése érdekében cselekszik, összhangban az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányával és az 1975. évi Helsinki Záróokmánnyal, továbbá az 1990-ben 
elfogadott, az új Európáért létrejött párizsi charta céljaival; mivel az Unió része az 
ENSZ biztonsági rendszerének, a charta VIII. fejezetében szereplő regionális 
megállapodások egyikeként is;

D. mivel az Unió a szegénység felszámolásának elsődleges céljából támogatja a fejlődő 
országok fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődését, valamint 
humanitárius segítséget nyújt a természeti vagy ember okozta katasztrófáktól sújtott 
lakosságnak, országoknak és régióknak;

E. mivel az Unió a környezet minőségének megóvására és javítására irányuló nemzetközi 
intézkedések és fellépések, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodás előmozdítása révén a környezeti fenntarthatóság megvalósításán 
munkálkodik;

F. mivel az Unió a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a nemzetközi jog 
elveinek megerősítése, támogatása és előmozdítása révén erősíti a társadalmi 
fenntarthatóság alapjait;

G. mivel az Unió az összes ország világgazdaságba való integrációja – többek között a 
nemzetközi kereskedelemre vonatkozó korlátozások fokozatos megszüntetése – révén 
javítja a gazdasági fenntarthatóságot;

H. mivel a Szerződésekkel összhangban az Unió támogatja az erősebb többoldalú 
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együttműködésen és jó globális kormányzáson alapuló nemzetközi rendszert;

I. mivel az Unió külpolitikájában a kétoldalú kapcsolatok, valamint az egyes országokkal 
és országok csoportjaival világszerte folytatott együttműködés és partnerség kap fő 
hangsúlyt; mivel az utóbbi évtizedekben különös figyelem irányult a közvetlen keleti és 
déli szomszédsággal kapcsolatos geopolitikai célokra és problémákra;

J. mivel az egyre erősebb globális egymásra utaltság összefüggésében az Uniónak a 
kétoldalú kapcsolatokban és többoldalú fórumokon egyaránt meg kell erősítenie 
szerepét;

K. mivel az Európai Unió vezető hatalom a következő négy egymással összefüggő 
szakpolitikai területen: kereskedelem, fejlesztés, környezet és emberi jogok;

L. mivel az Uniónak a világ legnagyobb kereskedelmi blokkjaként fontos szerepe van a 
két- és többoldalú kereskedelemi egyezmények terén, és aktív kereskedelempolitikai 
intézkedéseket alakított ki a gazdasági növekedés, a szegénység csökkentése, valamint a 
környezetvédelem és a természeti erőforrások előmozdítása érdekében;

M. mivel a nemzetközi fejlesztési együttműködésben az Unió vállalja a legnagyobb 
pénzügyi terhet, hiszen a hivatalos fejlesztési támogatás több mint felét világszerte az 
Unió és tagállamai biztosítják; mivel az uniós fejlesztéspolitika magas színvonalú, 
amely ténylegesen előmozdítja a szegénység csökkentését és a gazdasági, társadalmi és 
környezeti fenntarthatóságot;

N. mivel az Unió vezető szerepet játszik a környezeti szakpolitikák terén is, nevezetesen az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben nem csupán azzal, hogy élen jár az ambiciózus 
célok kitűzésében, hanem azzal is, hogy a világszintű tárgyalások alkalmával 
kötelességtudóan állást foglal és kötelezettséget vállal a megállapodások és konkrét, 
mérhető fellépések mellett;

O. mivel az Unió az emberi jogok, a kulturális értékek és a jogállamiság legelkötelezettebb 
védelmezője és előmozdítója, amelyek rendelkezések formájában megjelennek az általa 
kötött kétoldalú partnerségekben, és központi helyet foglalnak el többoldalú 
szakpolitikájában;

P. mivel az emberiség közös értékekkel és érdekkel bír; mivel a közös problémák 
megoldásának és a közös célok és értékek előmozdításának terheit és hasznát méltányos 
módon kell megosztani;

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszere

Q. mivel az ENSZ rendszere a globális kormányzás javításának és az uniós értékek és 
érdekek előmozdításának első és legfontosabb fóruma;

R. mivel az Egyesült Nemzetek 70 évvel ezelőtt San Franciscóban aláírt alapokmánya az 
emberiség közös értékein és érdekein alapszik; mivel az ENSZ az egyetlen egyetemes 
és demokratikusan kormányzott világszervezet;

S. mivel a második világháborút követően a fő cél a béke és biztonság megőrzése volt; 
mivel a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása központi helyet foglal el a 
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chartában; mivel a környezeti kérdések már az 1970-es évek elején felkerültek az ENSZ 
napirendjére; mivel az 1992. évi riói konferencia alkalmával a fejlesztési és környezeti 
szakpolitikákat egyesítették a szegénység hatékony csökkentésének és a fenntartható 
fejlődés előmozdításának világszintű megvalósítása érdekében;

T. Mivel az ENSZ-rendszer kiterjed az együttműködés összes területére a Biztonsági 
Tanáccsal együtt, amelynek fő feladata a béketeremtés, békefenntartás és a biztonsági 
veszélyek megelőzése, és amelynek munkáját segédszervek és tanácsadó testületek 
segítik;

U. mivel az ENSZ-rendszernek 19 szakosított intézménye van, köztük a FAO, IFAD, ILO, 
IMF, UNESCO, UNIDO, WHO és a Világbank-csoport, valamint 11 alapja és 
programja, köztük az UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN 
Women és a WFP1, továbbá 9 funkcionális bizottsága, 5 regionális bizottsága és számos 
hasonló testülete; mivel más szervezetek, például a Kereskedelmi Világszervezet és a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szintén kapcsolódik az ENSZ-rendszerhez;

V. mivel ezen intézmények, alapok, programok és bizottságok nagy része a Gazdasági és 
Szociális Tanács és az ENSZ-közgyűlés égisze alatt működik, közülük néhány pedig 
jelentést is tesz nekik;

W. mivel az ENSZ-rendszernek nincs parlamentje;

Y. mivel az Unió és tagállamai alapvető szerepet játszanak az ENSZ elveinek és céljainak 
előmozdításában és az emberiség közös problémáinak megoldásában; mivel egyrészt 
Európának globális partnerekre van szüksége saját problémáinak megoldásához olyan 
területeken, mint a biztonság, környezetvédelem, bevándorlás és pénzügyi instabilitás;

Z. mivel az Unió és tagállamai különböző módokon és formákban aktívan részt vállalnak 
az ENSZ-rendszer munkájában; mivel például a WTO-ban a Bizottság képviseli a 
tagállamokat, míg a miniszterek vesznek részt a nagyobb konferenciákon; mivel a 
környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyalásokon és együttműködésekben a 
Bizottságnak van vezető szerepe a Szerződés rendelkezései alapján; mivel a 
fejlesztéspolitika megosztott hatáskörbe tartozó terület; mivel a Közgyűlést és más 
egyetemes ENSZ-szerveket a tagországok képviselői alkotják; mivel a Szerződés szerint 
az uniós tagállamok valamennyi nemzetközi fórumon kötelesek fellépésüket 
összehangolni;

Hogyan érhetők el jobban az uniós külpolitikai célok az ENSZ-en belül?

1. hangsúlyozza, hogy a Közgyűlésnek – amelyben minden tagország kormánya 
képviselteti magát – módok és eszközök kell hogy rendelkezésére álljanak, hogy 
módjában álljon az ENSZ-rendszert irányítása és összes tevékenységének 

                                               
1 FAO: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete; IFAD: Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap;
ILO: Nemzetközi Munkaügyi Szervezet; IMF: Nemzetközi Valutaalap; UNESCO: az Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete; UNIDO: az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete; WHO:
Egészségügyi Világszervezet; UNCTAD: az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája; UNDP: ENSZ 
Fejlesztési Programja; UNEP: az ENSZ Környezetvédelmi Programja; UNFPA: az ENSZ Népesedési Alapja;
UNHCR: ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala; UNICEF: ENSZ Gyermekalap; WFP: Élelmezési 
Világprogram.
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koordinációja; véleménye szerint az ENSZ demokratikus kormányzását hosszú távon 
meg kell erősíteni a népek képviseletét ellátó Világparlament létrehozásával;

2. meggyőződése, hogy a Biztonsági Tanács – melynek összetétele idejétmúlt világrenden 
alapul – reformokra szorul annak érdekében, hogy az új geopolitikai valóságot tükrözze, 
és hatékonyabban foglalkozhasson a jelen és a jövő biztonsági kihívásaival;

3. felszólít – az Uniónak a világ béke- és biztonsági architektúrájához való hozzájárulása 
alapján – a Biztonsági Tanács oly módon történő reformjára, hogy benne az Európai 
Unió állandó helyet kapjon; megállapítja, hogy – mivel az Unió nincs jelen a Biztonsági 
Tanácsban – az összehangolt KKBP-n alapuló érdekeinek hangoztatása és védelme a 
két állandó és a változó, választott európai tagokra hárul;

4. felhív az ENSZ megelőző és korai figyelmeztető eszközeinek fejlesztésére és 
közvetítési képességeinek további javítására, valamint a béketeremtő és békefenntartó 
műveletekre vonatkozó megbízatások és kivonulási stratégiák pontosítására; tekintettel 
a néhány szélsőséges csoport által a közelmúltban elkövetett atrocitásokra és az emberi 
jogok megsértésére, sürgeti a Biztonsági Tanácsot, hogy határozzon meg ambiciózus 
eszközöket az efféle atrocitások hatékony megelőzése érdekében;

5. meggyőződése, hogy az ENSZ-rendszer gazdasági és társadalmi dimenzióját 
határozottan meg kell erősíteni, ez pedig a fenntartható fejlődési tanács létrehozásával, 
amely (három: társadalmi, gazdasági és környezeti pilléren alapuló) fő döntéshozó szerv 
lenne minden fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ügyben, biztosítva a szükségletek
összehangolt és hatékonyan értékelését, valamint a szükséges ütemtervek, határozatok 
és kötelező intézkedések elfogadásával érhető el; hangsúlyozza, hogy ezekre a lépésekre 
szükség van az ENSZ-csúcsértekezlet által szeptemberben elfogadott fenntartható 
fejlesztési célok eredményes végrehajtása érdekében;

6. úgy véli, hogy e fenntartható fejlődési tanács által hozandó döntések szükséges 
legitimitása, hatékonysága és eredményessége biztosítása érdekében a tanács 
jogállásának és összetételének hasonlítania kell a Biztonsági Tanácséra néhány állandó 
taggal (köztük az Unióval) és további változó, választott tagokkal; úgy véli azonban, 
hogy nincs semmiféle indok arra, hogy valamely ország vagy regionális szervezet 
felhatalmazást kapjon a tagok többségével vagy minősített többségével hozott döntések 
megakadályozására, ezért elveti a vétójog bármiféle formáját;

7. úgy véli, hogy ennek a tanácsnak fontos koordinációs szerepet kell betöltenie az ENSZ-
rendszer összes területén, kivéve a biztonságot; az illegális migrációval kapcsolatos, 
visszatérő humanitárius katasztrófák tükrében és tekintetbe véve, hogy a származási 
országok fenntartható fejlesztése hosszú távon elősegítené a migrációs hullámok 
elapasztását, meggyőződése, hogy a felállítandó tanácsnak kellene koordinálnia az e 
problémában érintett összes intézmény munkáját;

8. véleménye szerint a fenntartható fejlődési tanácsnak kellene koordinálnia a Világbank-
csoport, a Nemzetközi Valutaalap és a Kereskedelmi Világszervezet munkáját is annak 
biztosítása érdekében, hogy az egyes döntéseket meghozzák, és az intézkedéseket 
eredményesen és koherens módon hajtsák végre; véleménye szerint ugyanebben a 
szellemben a nem hivatalos G-20 csoportot be kellene olvasztani a tanácsba;
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9. meggyőződése, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés világszintű előmozdítása 
mellett a fenntartható fejlődési tanács felelősségi körébe kellene tartoznia az emberek 
jólétével kapcsolatos ügyeknek is; úgy véli, hogy szintén a fenntartható fejlődési tanács 
felelősségi körébe kellene tartoznia a kulturális fenntarthatóságnak az oktatás, a 
kulturális diplomácia, a kulturális örökség védelme, a kreatív ágazat és a tudományos 
kutatás szakpolitika-alkotásba történő bevonása révén, mivel a kultúra – a társadalmi, 
gazdasági és környezeti fejlesztéssel együtt – elismerten fontos tényező a fenntartható 
társadalmak kialakításában;

10. úgy véli, hogy az Uniónak globális céljai erősítése és saját problémái megoldása terén 
egyaránt több hasznot kellene húznia az ENSZ szakosított intézményeivel, alapjaival és 
bizottságaival folytatott partnerségekből;

11. hangsúlyozza, hogy ezek mellett az ENSZ-en belül végrehajtandó reformok mellett az 
uniós külpolitikai célok jobb megvalósításának előfeltétele a két- és többoldalú külső 
szakpolitikák különböző dimenzióinak hatékonyabb összehangolása;

12. e tekintetben üdvözli, hogy a 2014-ben megválasztott Bizottság munkáját tematikus 
alapon szervezik, és a főképviselő/alelnök kapta az Unió külpolitikája koordinációjának 
feladatát; hangsúlyozza, hogy a globális dimenziót tartalmazó szakpolitikáknak e 
tematikus klaszter középpontjában kell állniuk;

13. véleménye szerint az Európai Parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy ugyanilyen 
átfogó módon nézzen szembe ezekkel a kihívásokkal, és ennek megfelelően szervezze 
munkáját; úgy véli, hogy a Külügyi Bizottságot kell megbízni az Unió külső 
fellépésével kapcsolatos összes politikai terület összehangolásával, más bizottságokat 
pedig véleménynyilvánításra kell felkérni;

14. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e megközelítésre reagálva évente tegyenek 
jelentést a Parlamentnek az Unió globális szerepéről, biztosítva ezáltal a Parlament 
aktív szerepvállalását az Unió külpolitikai céljai meghatározásában és végrehajtásuk 
eszközeinek ellenőrzésében;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, az ENSZ Közgyűlésének és az ENSZ főtitkárának.


