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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus
(2015/2104(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu (un 132. panta 2. punktu),

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Kultūras un izglītības komitejas 
un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A 8-0000/2015),

ES mērķi un vispārējās priekšrocības

A. tā kā Eiropas Savienības nākotne ir saistīta ar globālo attīstību; tā kā problēmas, ar 
kurām ES saskaras, ir jārisina globāli, un saistībā ar globāliem jautājumiem ir jārīkojas 
Eiropas līmenī;

B. tā kā Eiropas Savienības ārpolitikas principi un mērķi ir ietverti Līguma par Eiropas 
Savienību 21. pantā un ir cieši saistīti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas principiem un 
mērķiem;

C. tā kā ES aizstāv savas vērtības, pamatintereses, drošību, neatkarību un integritāti un 
rīkojas, lai saglabātu mieru, novērstu konfliktus un stiprinātu starptautisko drošību 
saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un 1975. gada Helsinku Nobeiguma 
akta principiem un 1990. gadā pieņemtās Parīzes hartas jaunai Eiropai mērķiem; tā kā 
ES ir kolektīvās ANO drošības sistēmas daļa, cita starpā īstenojot reģionālu nolīgumu, 
kā paredzēts Statūtu VIII nodaļā;

D. tā kā ES veicina ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un vides attīstību jaunattīstības valstīs, 
par galveno mērķi izvirzot nabadzības izskaušanu, un sniedz humāno palīdzību 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kas saskaras ar dabas vai cilvēka izraisītām 
katastrofām;

E. tā kā ES strādā, lai panāktu vides ilgtspējību, veicinot starptautiskus pasākumus un 
darbības, lai saglabātu un uzlabotu vides kvalitāti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu;

F. tā kā ES uzlabo sociālās ilgtspējības pamatu, konsolidējot, atbalstot un veicinot 
demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un starptautisko tiesību principus;

G. tā kā ES veicina ekonomikas ilgtspējību, sekmējot visu valstu integrāciju pasaules 
ekonomikā, arī pakāpeniski atceļot starptautiskās tirdzniecības ierobežojumus;

H. tā kā saskaņā ar ES līgumiem tā veicina starptautisku sistēmu, kuras pamatā ir ciešāka 
daudzpusēja sadarbība un laba pasaules mēroga pārvaldība;

I. tā kā ES ārpolitikā lielākā uzmanība ir veltīta divpusējām attiecībām un sadarbībai un 
partnerībai ar valstīm un valstu grupām visā pasaulē; tā kā pēdējās desmitgadēs īpaša 
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uzmanība tiek pievērsta ģeopolitiskajiem mērķiem un problēmām Savienības tuvējās 
austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs;

J. tā kā saistībā ar pieaugošo globālo savstarpējo atkarību ES ir jānostiprina sava loma gan 
divpusējās attiecībās, gan daudzpusējos forumos;

K. tā kā Eiropas Savienība ir pasaulē vadošajās pozīcijās četrās savstarpēji saistītās 
politikas jomās: tirdzniecība, attīstība, vide un cilvēktiesības;

L. tā kā ES, kas ir lielākais tirdzniecības bloks pasaulē, ir būtiska ietekme divpusējos un 
daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos un tā ir izstrādājusi aktīvus tirdzniecības politikas 
pasākumus, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, nabadzības samazināšanu un vides un 
dabas resursu aizsardzību;

M. tā kā lielākais finanšu slogs starptautiskajā sadarbībā attīstības jomā gulstas uz ES, jo 
vairāk nekā pusi oficiālās attīstības palīdzības pasaulē nodrošina ES un tās dalībvalstis; 
tā kā ES attīstības politikas augstā kvalitāte ir sasniegta, efektīvi veicinot nabadzības 
samazināšanu un ekonomisko, sociālo un vides ilgtspēju;

N. tā kā ES ir vadoša loma arī vides politikas jomā, jo īpaši cīņā pret klimata pārmaiņām, 
ne tikai izvirzoties līdera pozīcijās un nosakot sev vērienīgus mērķus, bet arī pasaules 
mēroga sarunās nelokāmi atbalstot vienošanos ievērošanu un konkrētas un izmērāmas 
darbības;

O. tā kā Eiropas Savienība visneatlaidīgāk aizstāv un veicina cilvēktiesības, kultūras 
vērtības, demokrātiju un tiesiskumu, un tās noteikumi ir iekļauti visās tās divpusējās 
partnerībās un ieņem centrālo vietu tās daudzpusējā politikā;

P. tā kā cilvēcei ir kopējas vērtības un intereses; tā kā, risinot kopīgas problēmas un 
veicinot kopējas vērtības un mērķus, būtu jānodrošina taisnīga sloga un ieguvumu 
sadale;

Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēma

Q. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēma ir pirmais un galvenais pasaules forums 
pasaules mēroga pārvaldības uzlabošanai un ES vērtību un interešu veicināšanai;

R. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti, ko parakstīja pirms 70 gadiem 
Sanfrancisko, ir balstīti uz visai cilvēcei kopējām vērtībām un interesēm; tā kā
Apvienoto Nāciju Organizācija ir vienīgā universālā demokrātiski pārvaldītā pasaules 
mēroga organizācija;

S. tā kā galvenais mērķis pēc II Pasaules kara bija uzturēt mieru un drošību; tā kā Statūtos 
ievērojama uzmanība tika veltīta ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai; tā kā 
kopš 1970. gadu sākuma ANO darba kārtībā kļuva aktuāli jautājumi par vides 
problēmām; tā kā Rio konferencē (UNCED) 1992. gadā attīstības un vides politika tika 
apvienota, lai visā pasaulē efektīvi mazinātu nabadzību un veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību;

T. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēma aptver visas sadarbības jomas un tās 
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centrā ir Drošības padome, kura nodrošina miera veidošanu un uzturēšanu un drošības 
draudu novēršanu un kurai palīdz palīgstruktūras un padomdevējas struktūras;

U. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēma sastāv no 19 specializētajām aģentūrām, 
tostarp FAO, IFAD, SDO, SVF, UNESCO, UNIDO, PVO un Pasaules Bankas grupas, 
un tajā ir 11 fondi un programmas, tostarp UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, 
UNICEF, UN-Women un WFP1, kā arī deviņas funkcionālās komisijas, piecas 
reģionālās komisijas un daudzas citas tāda paša veida struktūras; tā kā tādas 
organizācijas kā Pasaules Tirdzniecības organizācija un Starptautiskā Atomenerģijas 
aģentūra arī ir saistītas ar ANO sistēmu;

V. tā kā lielākā daļa šo aģentūru, fondu, programmu, komisiju un komiteju darbojas 
Ekonomikas un sociālo lietu padomes un Ģenerālās asamblejas uzraudzībā, kam dažas 
no minētajām struktūrām sagatavo ziņojumu;

W. tā kā ANO sistēmai nav parlamenta;

Y. tā kā ES un tās dalībvalstīm ir būtiska loma Apvienoto Nāciju Organizācijas principu un 
mērķu veicināšanā un cilvēces kopējo problēmu risināšanā; tā kā, no otras puses, 
Eiropai ir vajadzīgi pasaules līmeņa partneri, lai risinātu tās problēmas tādās jomās kā 
drošība, vides aizsardzība, imigrācija un ar finanšu nestabilitāti saistīto jautājumu 
risināšana;

Z. tā kā ES un tās dalībvalstis dažādos veidos un formātos aktīvi līdzdarbojas ANO 
sistēmas darbā; tā kā, piemēram, PTO Komisija pārstāv dalībvalstis, savukārt ministri 
piedalās lielākajās konferencēs; tā kā sarunās par vides jautājumiem un sadarbībā 
Komisija uzņemas vadošo lomu, pamatojoties uz Līguma noteikumiem; tā kā attīstības 
politika ir kopīgas kompetences joma; tā kā Ģenerālajā asamblejā un citās vispārējas 
ANO struktūrās darbojas to dalībvalstu pārstāvji; tā kā saskaņā ar Līgumu ES 
dalībvalstīm ir pienākums saskaņot savu rīcību visos starptautiskajos forumos,

Labākie veidi ES ārpolitikas mērķu sasniegšanai ANO

1. uzsver, ka Ģenerālajai asamblejai, kas pārstāv visu dalībvalstu valdības, ir jābūt 
iespējām un līdzekļiem, ar kuriem virzīt ANO sistēmu un koordinēt visas tās darbības; 
uzskata, ka ilgtermiņā ANO demokrātiskā pārvaldība būtu jāstiprina, izveidojot 
Pasaules parlamentu, kas pārstāv iedzīvotājus;

2. pauž pārliecību, ka Drošības padome, kuras struktūra ir balstīta uz novecojušu pasaules 
kārtību, ir jāreformē, lai atspoguļotu jauno pasaules ģeopolitisko realitāti un efektīvāk 
risinātu pašreizējās un turpmākās drošības problēmas;

                                               
1 FAO — Pārtikas un lauksaimniecības organizācija; IFAD — Starptautiskais Lauksaimniecības attīstības fonds; 
SDO — Starptautiskā darba organizācija; SVF — Starptautiskais valūtas fonds; UNESCO — Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija; UNIDO — Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Industriālās attīstības organizācija; PVO — Pasaules Veselības organizācija; UNCTAD — Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konference; UNDP — Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības 
programma; UNEP — Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma; UNFPA — ANO Iedzīvotāju fonds; 
UNHCR — Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs; UNICEF — ANO Bērnu 
fonds; WFP — Pasaules Pārtikas programma.
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3. ņemot vērā ES ieguldījumu pasaules miera un drošības sistēmā, aicina īstenot Drošības 
padomes reformu, kas nodrošinātu pastāvīgu Eiropas Savienības pārstāvību; norāda —
tā kā ES nav Drošības padomē, atbildīgas par ES interešu atspoguļošanu, atbalstīšanu 
un aizstāvību, pamatojoties uz saskaņotu KĀDP, ir divas pastāvīgās dalībvalstis, kuras 
pārstāv Eiropu un darbojas pēc rotācijas principa;

4. aicina arī turpmāk izstrādāt profilakses un agrīnās brīdināšanas instrumentus un uzlabot 
starpniecības spējas ANO, kā arī noteikt precīzākas pilnvaras un skaidras izejas 
stratēģijas miera veidošanas un uzturēšanas operācijām; ņemot vērā nesenās dažu 
ekstrēmistu grupu īstenotās represijas un cilvēktiesību pārkāpumus, mudina Drošības 
padomi noteikt vērienīgu instrumentu kopumu un līdzekļus, lai nodrošinātu šo nežēlīgo 
noziegumu efektīvu novēršanu;

5. pauž pārliecību par to, ka ANO sistēmas ekonomiskā un sociālā dimensija ir ievērojami 
jāpastiprina un ka to varētu panākt, izveidojot Ilgtspējīgas attīstības padomi, kura būtu 
galvenā lēmumu pieņemšanas struktūra attiecībā uz visiem ilgtspējīgas attīstības 
jautājumiem (balstoties uz trim pīlāriem sociālā, ekonomikas un vides jomā), nodrošinot 
saskaņotu un efektīvu vajadzību novērtējumu un pieņemot vajadzīgos ceļvežus, 
lēmumus un saistošus pasākumus; uzsver, ka minētais ir vajadzīgs, lai efektīvi īstenotu 
ANO samitā septembrī pieņemtos ilgtspējīgas attīstības mērķus;

6. uzskata — lai nodrošinātu nepieciešamo leģitimitāti, lietderību un efektivitāti 
lēmumiem, kurus pieņems minētā Ilgtspējīgas attīstības padome, šai padomei statusa un 
struktūras ziņā vajadzētu būt līdzīgai Drošības padomei — tajā darbotos daži pastāvīgie 
dalībnieki, tostarp ES, un dalībnieki, kuri strādātu pēc rotācijas principa; tomēr uzskata, 
ka nav neviena pamatojama iemesla, lai valsts vai reģionālai organizācijai piešķirtu 
tiesības apturēt kādu lēmumu, kas pieņemts ar dalībnieku balsu vairākumu vai 
kvalificētu balsu vairākumu, un tāpēc noraida jebkāda veida veto tiesības;

7. uzskata, ka šai padomei vajadzētu būt arī ietekmīgai koordinatora lomai visās ANO 
sistēmas jomās, izņemot drošību; ņemot vērā bieži notiekošās cilvēka izraisītās 
katastrofas saistībā ar nelegālo migrāciju un ņemot vērā to, ka ilgtspējīga attīstība 
izcelsmes valstīs ilgākā laikposmā varētu veicināt nelegālo migrācijas plūsmu izsīkšanu, 
pauž pārliecību, ka šai padomei būtu jākoordinē visu aģentūru darbs saistībā ar šo 
jautājumu;

8. uzskata, ka Ilgtspējīgas attīstības padomei vajadzētu koordinēt arī Pasaules bankas 
grupas, Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules tirdzniecības organizācijas darbu, lai 
nodrošinātu to attiecīgo lēmumu pieņemšanu un pasākumu efektīvu un saskaņotu 
īstenošanu; līdzīgi uzskata, ka neoficiālās G20 grupas darbības būtu jāapvieno ar 
minētās padomes darbībām;

9. uzskata, ka papildus ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai pasaulē Ilgtspējīgas 
attīstības padomei vajadzētu būt atbildīgai arī par jautājumiem saistībā ar  cilvēku 
labklājību; uzskata, ka Ilgtspējīgas attīstības padomei vajadzētu būt atbildīgai arī par 
kultūras ilgtspēju, jo kultūra papildus sociālajai, ekonomikas un vides attīstībai tiek 
atzīta par vienu no galvenajiem faktoriem, lai veidotu ilgtspējīgas sabiedrības, politikas 
izstrādes pieejā integrējot izglītības, kultūras diplomātiju, mantojuma aizsardzību, 
radošās nozares un zinātnisko pētniecību;
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10. uzskata, ka ES būtu vairāk jāizmanto iespējas, ko sniedz partnerības ar ANO 
specializētajām aģentūrām, fondiem, programmām, komisijām un komitejām, gan 
uzlabojot tās vispārējo mērķu īstenošanu, gan risinot savas problēmas;

11. uzsver — lai sekmīgāk īstenotu ES ārpolitikas mērķus, papildus minētajām 
nepieciešamajām reformām, kas jāveic ANO, ir efektīvāk jākoordinē visas tās 
ārpolitikas dažādās dimensijas gan divpusējās, gan daudzpusējās attiecībās;

12. šajā sakarībā atzinīgi vērtē 2014. gadā ievēlētās Komisijas darba organizēšanu kopās, 
uzticot Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei pienākumu koordinēt 
ES ārpolitiku; uzsver, ka šīs īpašās kopas darbā galvenā uzmanība ir jāvelta pasaules 
mēroga politikai;

13. uzskata, ka Eiropas Parlamentam ir jābūt iespējai tikpat visaptveroši un plaši risināt 
minētās problēmas un attiecīgi organizēt savu darbu; uzskata, ka Ārlietu komiteja ir 
jāpilnvaro visu to politikas jomu koordinēšanai, kas attiecas uz ES ārējām darbībām, 
savukārt citām komitejām jālūdz sniegt savu atzinumu;

14. aicina Padomi un Komisiju apsvērt šo pieeju un katru gadu ziņot Eiropas Parlamentam 
par ES globālo nozīmi, tādējādi nodrošinot to, ka Eiropas Parlaments aktīvi piedalās ES 
ārpolitikas mērķu sasniegšanai paredzēto līdzekļu noteikšanā un uzraudzībā;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, ANO Ģenerālajai asamblejai un ANO ģenerālsekretāram.


