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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

ES vaidmuo JT. Kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus
(2015/2104(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir 132 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, 
Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Kultūros ir švietimo 
komiteto ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A8–0000/2015),

ES tikslai ir pasaulinio masto privalumai

A. kadangi Europos Sąjungos ateitis susijusi su pasauliniu vystymusi; kadangi iššūkius, su 
kuriais susiduria ES, reikia spręsti priimant pasaulinio masto sprendimus ir pasaulinio 
masto klausimų sprendimui reikalingi ES veiksmai;

B. kadangi Europos Sąjungos išorės politikos principai ir tikslai įtvirtinti Europos Sąjungos 
sutarties 21 straipsnyje ir yra glaudžiai susiję su Jungtinių Tautų principais ir tikslais;

C. kadangi ES saugo savo vertybes, pagrindinius interesus, saugumą, nepriklausomumą ir 
vientisumą ir veikia siekdama išsaugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti 
tarptautinį saugumą, laikydamasi Jungtinių Tautų Chartijos ir 1975 m. Helsinkio 
baigiamojo akto principų ir 1990 m. priimtos Paryžiaus chartijos dėl naujos Europos 
tikslų; kadangi ES yra kolektyvinės JT saugumo sistemos dalis, taip pat kaip vienas iš 
regioninių pagal Chartijos VIII skyrių numatytų susitarimų;

D. kadangi ES stiprina tvarų ekonominį, socialinį ir aplinkosaugos vystymąsi 
besivystančiose šalyse, visų pirma siekdama panaikinti skurdą, ir teikia humanitarinę 
pagalbą nuo gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių kenčiantiems gyventojams, šalims 
ir regionams;

E. kadangi ES imasi veiksmų aplinkos tvarumui užtikrinti skatindama tarptautines 
priemones ir veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti ir pagerinti aplinkos kokybę ir tausų 
gamtos išteklių valdymą;

F. kadangi ES stiprina socialinio tvarumo pagrindą įtvirtindama, remdama ir skatindama 
demokratiją, teisinės valstybės principo taikymą, žmogaus teisių paisymą ir tarptautinės 
teisės principų taikymą;

G. kadangi ES stiprina ekonominį tvarumą skatindama visų šalių integraciją į pasaulio 
ekonomiką, taip pat laipsniškai panaikinant tarptautinės prekybos apribojimus;

H. kadangi pagal savo Sutartis ES skatina taikyti tarptautinę sistemą, paremtą tvirtesniu 
daugiašaliu bendradarbiavimu ir geru pasauliniu valdymu;

I. kadangi ES išorės politikoje labiausiai pabrėžiami dvišaliai santykiai, 
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bendradarbiavimas ir partnerystė su viso pasaulio šalimis ir šalių grupėmis; kadangi 
pastaraisiais dešimtmečiais ypatingas dėmesys buvo teikiamas geopolitiniams tikslams 
ir problemoms artimiausiose rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse;

J. kadangi didėjant pasaulinei tarpusavio priklausomybei ES turi stiprinti savo vaidmenį 
daugiašaliuose forumuose ir palaikydama dvišalius santykius;

K. kadangi Europos Sąjunga yra pasaulinė lyderė keturiose tarpusavyje susijusiose 
politikos srityse:  prekybos, vystymosi, aplinkos ir žmogaus teisių;

L. kadangi, būdama didžiausiu prekybos bloku pasaulyje, ES atlieka svarbų vaidmenį 
sudarant dvišalius ir daugiašalius prekybos susitarimus ir parengė aktyvios prekybos 
politikos priemones, kuriomis siekiama skatinti ekonomikos augimą, skurdo mažinimą 
ir aplinkos bei gamtos išteklių apsaugą;

M. kadangi tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo srityje ES tenka didžiausia finansinė 
našta, nes ES ir jos valstybės narės teikia daugiau nei pusę pasaulinės oficialios paramos 
vystymuisi; kadangi ES vystymosi politikos priemonėmis galima pasiekti kokybiškų 
rezultatų, veiksmingai skatinant skurdo mažinimą ir ekonominį, socialinį ir aplinkos 
tvarumą;

N. kadangi ES taip pat atlieka vadovaujamą vaidmenį aplinkos politikos srityje, visų pirma 
kovojant su klimato kaita, ne tik pirmaudama ir pati sau keldama plataus užmojo tikslus, 
bet taip pat pasaulinėse derybose nuolatos ragindama sudaryti susitarimus ir įsipareigoti 
imtis konkrečių ir išmatuojamų veiksmų;

O. kadangi ES yra labiausiai atsidavusi žmogaus teisių, kultūros vertybių, demokratijos ir 
teisinės valstybės gynėja ir skatintoja, nuostatos dėl šių principų įtrauktos į visus ES 
dvišalius partnerystės susitarimus ir joms skirtas svarbus vaidmuo daugiašalėje ES 
politikoje;

P. kadangi žmonija turi bendras vertybes ir interesus; kadangi sprendžiant bendras 
problemas ir skatinant bendrus tikslus ir vertybes našta ir nauda turėtų būti dalijamasi 
sąžiningai;

Jungtinių Tautų sistema

Q. kadangi Jungtinių Tautų sistema yra pirmasis ir svarbiausias pasaulinis forumas, 
kuriame siekiama gerinti pasaulinį valdymą ir skatinti ES puoselėjamas vertybes ir 
interesus;

R. kadangi prieš 70 metų San Fransiske pasirašyta Jungtinių Tautų Chartija paremta 
bendromis žmonijos vertybėmis ir interesais; kadangi Jungtinės Tautos yra vienintelė 
visuotinė ir demokratiškai valdoma pasaulinė organizacija;

S. kadangi po Antrojo pasaulinio karo pagrindinis tikslas buvo išsaugoti taiką ir saugumą; 
kadangi svarbus dėmesys Chartijoje skiriamas ekonominio ir socialinio vystymosi 
skatinimui; kadangi su aplinka susijusius klausimus į JT darbotvarkę buvo pradėta 
įtraukti nuo praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pradžios; kadangi 1992 m. 



PR\1068840LT.doc 5/7 PE560.600v02-00

LT

Jungtinių Tautų konferencijoje dėl aplinkos ir vystymosi į veiksmingą skurdo mažinimo 
ir darnaus vystymosi skatinimo visame pasaulyje priemonių derinį buvo sujungtos 
vystymosi ir aplinkos politika;

T. kadangi Jungtinių Tautų sistema apima visas bendradarbiavimo sritis, o jos branduolį 
sudaranti Saugumo Taryba, padedama pavaldžių ir patariamųjų organų, sprendžia taikos 
kūrimo, taikos palaikymo ir kelio grėsmėms saugumui užkirtimo klausimus;

U. kadangi Jungtinių Tautų sistemą sudaro 19 specializuotų agentūrų, tarp jų FAO, IFAD, 
TDO, TVF, UNESCO, UNIDO, PSO ir Pasaulio banko grupė, ši sistema apima 11 
fondų ir programų, tarp jų UNCTAD, JTVP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, JT 
moterys ir PMP1, ir 9 funkcines komisijas, 5 regionines komisijas bei daugelį kitų 
panašaus pobūdžio organų; kadangi su JT sistema taip pat susijusios tokios 
organizacijos kaip, pvz., Pasaulio prekybos organizacija ir Tarptautinė atominės 
energijos agentūra;

V. kadangi dauguma šių agentūrų, fondų, programų, komisijų ir komitetų dirba ir veikia 
vadovaujamos Ekonominės ir Socialinės Tarybos ir Generalinės Asamblėjos, kurioms 
kai kurios iš jų teikia ataskaitas;

W. kadangi Jungtinių Tautų sistemoje nėra jokio parlamento;

Y. kadangi ES ir jos valstybės narės atlieka itin svarbų vaidmenį skatinant Jungtinių Tautų 
principus ir tikslus ir sprendžiant bendras žmonijos problemas; kadangi, kita vertus, 
Europai reikalingi pasauliniai partneriai sprendžiant jos pačios problemas, pavyzdžiui, 
aplinkos apsaugos, imigracijos ir finansinio nestabilumo sureguliavimo srityse;

Z. kadangi ES ir jos valstybės narės įvairiais būdais ir pasinaudodamos įvairiomis 
formomis aktyviai dalyvauja JT sistemos darbe; kadangi, pavyzdžiui, Pasaulio prekybos 
organizacijoje Komisija atstovauja valstybėms narėms, o ministrai dalyvauja 
pagrindinėse konferencijose; kadangi derybose dėl aplinkos apsaugos ir 
bendradarbiaujant šių klausimų srityje remiantis Sutarties nuostatomis Komisija atlieka 
vadovaujamą vaidmenį; kadangi vystymosi politika yra pasidalijamosios kompetencijos 
sritis; kadangi Generalinę Asamblėją ir kitus visuotinius JT organus sudaro jų valstybių 
narių atstovai; kadangi pagal Sutartį ES valstybės narės privalo koordinuoti savo 
veiksmus visuose tarptautiniuose forumuose;

Kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus JT

1. pabrėžia, kad Generalinė Asamblėja, atstovaujanti visų valstybių narių vyriausybėms, 
turi turėti galimybių ir priemonių vadovauti Jungtinių Tautų sistemai ir koordinuoti visą 
jos veiklą; laikosi nuomonės, kad ilguoju laikotarpiu demokratinis JT valdymas turėtų 

                                               
1 FAO: Maisto ir žemės ūkio organizacija; IFAD: Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas; TDO: Tarptautinė 
darbo organizacija; TVF: Tarptautinis valiutos fondas; UNESCO: Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija; UNIDO: Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija; PSO: Pasaulio sveikatos organizacija; 
UNCTAD: Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija; JTVP: Jungtinių Tautų vystymo programa; UNEP: 
Jungtinių Tautų aplinkos programa; UNFPA: Jungtinių Tautų gyventojų fondas; UNHCR: Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras; UNICEF: Jungtinių Tautų vaikų fondas; PMP: Pasaulio maisto 
programa.
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būti sustiprintas sukuriant Pasaulio Parlamentą, atstovaujantį žmonėms;

2. yra įsitikinęs, kad Saugumo Taryba, kurios sudėtis paremta pasenusia pasaulio tvarka, 
turi būti reformuota siekiant atspindėti naują pasaulio geopolitinę realybę ir 
veiksmingiau spręsti dabartines ir būsimas saugumo problemas;

3. atsižvelgdamas į ES įnašą kuriant taikos ir saugumo sistemą pasaulyje, ragina vykdyti 
Saugumo Tarybos reformą, kuria būtų užtikrinta nuolatinė vieta Europos Sąjungai; 
pažymi, kad dėl to, jog ES nedalyvauja Saugumo Taryboje, užduotis įvardyti, ginti ir 
saugoti ES interesus, remiantis koordinuojama BUSP, tenka dviem nuolatinėms ir 
rotacijos tvarka dalyvaujančioms Europos narėms;

4. ragina toliau kurti prevencijos ir išankstinio įspėjimo priemones ir sustiprintus JT 
tarpininkavimo gebėjimus ir numatyti tikslesnius įgaliojimus taikos kūrimo ir taikos 
palaikymo operacijoms vykdyti ir aiškias pasitraukimo strategijas; atsižvelgdamas į kai 
kurių ekstremistų grupuočių įvykdytus naujausius žiaurius išpuolius ir žmogaus teisių 
pažeidimus, primygtinai ragina Saugumo Tarybą numatyti plataus užmojo priemonių ir 
išteklių rinkinį siekiant užtikrinti veiksmingą kelio šiems žiaurumams užkirtimą;

5. yra įsitikinęs, kad turi būti iš esmės sustiprintas ekonominis ir socialinis JT sistemos 
aspektas ir kad tai galėtų būti pasiekta sukuriant Darnaus vystymosi tarybą kaip 
pagrindinį sprendimų visais su darniu vystymusi susijusiais klausimais priėmimo organą 
(remiantis trimis ramsčiais: socialiniu, ekonominiu ir aplinkos apsaugos), užtikrinant 
koordinuotą ir veiksmingą poreikių įvertinimą ir priimant būtinus veiksmų planus, 
sprendimus ir privalomas priemones; pabrėžia, kad tai būtina siekiant veiksmingai 
įgyvendinti JT aukščiausiojo lygio susitikime, vykusiame rugsėjo mėn., priimtus 
darnaus vystymosi tikslus;

6. mano, kad, siekiant užtikrinti būtiną sprendimų, kuriuos priimtų ši Darnaus vystymosi 
taryba, teisėtumą, veiksmingumą ir efektyvumą, jos statusas ir sudėtis turėtų būti 
panašūs į Saugumo Tarybos, ji turėtų turėti keletą nuolatinių narių, įskaitant ES, ir 
rotacijos tvarka besikeičiančias nares; vis dėlto mano, kad jokiu būdu negali būti 
pateisintas teisės blokuoti bet kokį narių daugumos arba kvalifikuotos daugumos 
priimtą sprendimą suteikimas šaliai arba regioninei organizacijai, todėl atmeta bet 
kokios formos veto teisę;

7. mano, kad ši Taryba taip pat turėtų atlikti svarbų koordinavimo vaidmenį visose kitose 
JT sistemos srityse, išskyrus saugumą; atsižvelgdamas į pasikartojančias humanitarines 
katastrofas, susijusias su neteisėta migracija, ir į tai, kad ilguoju laikotarpiu kilmės šalių 
darnus vystymasis galėtų sudaryti palankesnes sąlygas neteisėtų migracijos srautų 
sumažinimui, yra įsitikinęs, kad ši Taryba turėtų koordinuoti visų su šiuo klausimu 
susijusių agentūrų darbą;

8. mano, kad Darnaus vystymosi taryba taip pat turėtų koordinuoti Pasaulio banko grupės, 
Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio prekybos organizacijos darbą siekiant užtikrinti, 
kad atitinkami jų sprendimai būtų priimami ir veiksmai būtų vykdomi efektyviai ir 
nuosekliai; taigi taip pat laikosi nuomonės, kad neoficialios G 20 grupės veiksmai turėtų 
būti sujungti su šios Tarybos veiksmais;
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9. mano, kad, be ekonominio ir socialinio vystymosi pasaulyje skatinimo, Darnaus 
vystymosi taryba taip pat turėtų būti atsakinga už klausimus, susijusius su žmonių 
gerove; mano, kad Darnaus vystymosi taryba taip pat turėtų būti atsakinga už kultūros 
tvarumą, nes kultūra kartu su socialiniu, ekonominiu ir aplinkos vystymusi pripažinta 
pagrindiniu darnių visuomenių kūrimo veiksniu, ir į politikos formavimą integruoti 
švietimą, kultūros diplomatiją, paveldo apsaugą, kūrybos sektorių ir mokslinius tyrimus;

10. mano, kad ES, stiprindama savo pasaulinius tikslus ir spręsdama savo pačios problemas, 
turėtų labiau pasinaudoti partnerystėmis su JT specializuotosiomis agentūromis, 
fondais, programomis, komisijomis ir komitetais;

11. pabrėžia, kad be šių būtinų reformų, kurios turi būti atliktos JT, geresniam ES užsienio 
politikos tikslų pasiekimui reikalingas efektyvesnis dvišalis ir daugiašalis visų jos išorės 
politikos įvairių aspektų koordinavimas;

12. atsižvelgdamas į tai palankiai vertina tai, kad 2014 m. išrinktos Komisijos darbas buvo 
organizuotas darbo grupėmis, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos 
vyriausiajai įgaliotinei suteikiant atsakomybę koordinuoti ES išorės politiką; pabrėžia, 
kad pasaulinio masto politinės priemonės turi užimti pagrindinę vietą šios specialios 
darbo grupės darbe;

13. laikosi nuomonės, kad Europos Parlamentas turi galėti šias problemas spręsti tokiu 
pačiu visapusišku ir visa apimančiu būdu ir atitinkamai organizuoti savo darbą; mano, 
kad Užsienio reikalų komitetui turi būti patikėtas visų politikos sričių, kurios svarbios 
ES išorės veiksmams, koordinavimas, o kitų komitetų turėtų būti prašoma pateikti savo 
nuomonę;

14. ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti šį požiūrį ir kasmet Parlamentui pateikti ataskaitą 
apie ES pasaulinį vaidmenį ir taip užtikrinti, kad Europos Parlamentas atliktų aktyvų 
vaidmenį nustatant ir stebint ES užsienio politikos tikslų siekimo priemones;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų 
tarnybai, Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai ir Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriui.


