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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de rol van de EU binnen de VN – hoe kunnen de doelstellingen van het 
buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt?
(2015/2104(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 52 en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale handel, de 
Commissie begrotingscontrole, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie 
constitutionele zaken (A8-0000/2015),

De doelstellingen en mondiale kracht van de EU

A. overwegende dat de toekomst van de Europese Unie verbonden is aan mondiale 
ontwikkeling; overwegende dat de uitdagingen waar de EU voor staat mondiale 
oplossingen vereisen en dat mondiale problemen Europees optreden vereisen;

B. overwegende dat de beginselen en doelstellingen van het buitenlands beleid van de 
Europese Unie zijn verankerd in artikel 21 van het Verdrag van de Europese Unie, en 
nauw verbonden zijn met die van de Verenigde Naties; 

C. overwegende dat de EU toeziet op haar waarden, fundamentele belangen, veiligheid, 
onafhankelijkheid en integriteit en haar optreden voor vredeshandhaving, 
conflictpreventie en het versterken van de internationale veiligheid, in overeenstemming 
met de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en de Slotakte van 
Helsinki van 1975 en met de doelstellingen van het in 1990 aangenomen Handvest van 
Parijs voor een Nieuw Europa; overwegende dat de EU deel uitmaakt van het VN-
systeem voor collectieve veiligheid, ook in het kader van een van de regionale 
regelingen zoals omschreven in hoofdstuk VIII van het handvest;

D. overwegende dat de EU de duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en 
milieugebied in ontwikkelingslanden stimuleert met als voornaamste doel om armoede 
uit te bannen, en humanitaire hulp biedt aan bevolkingen, landen en regio's die te 
kampen hebben met natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen;

E. overwegende dat de EU werkt aan de duurzaamheid van het milieu door zich in te 
zetten voor internationale maatregelen en acties voor het behoud en de verbetering van 
de kwaliteit van het milieu en voor het duurzame beheer van natuurlijke rijkdommen;

F. overwegende dat de EU de grondvesten van de sociale duurzaamheid versterkt door 
democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en de beginselen van het internationaal recht 
te consolideren, ondersteunen en bevorderen;

G. overwegende dat de EU de economische duurzaamheid vergroot door de integratie van 
alle landen in de wereldeconomie te stimuleren, onder meer door het geleidelijk 
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wegwerken van belemmeringen voor de internationale handel; 

H. overwegende dat de EU, overeenkomstig haar verdragen, een internationaal stelsel 
bevordert dat gestoeld is op nauwere multilaterale samenwerking en een goed mondiaal 
bestuur;

I. overwegende dat het extern beleid van de EU met name gericht is geweest op bilaterale 
betrekkingen, samenwerking en partnerschappen met landen en groepen landen over de 
hele wereld; overwegende dat de laatste decennia bijzondere aandacht is besteed aan de 
geopolitieke doelstellingen en punten van zorg in de directe oostelijke en zuidelijke 
buurlanden van de EU;

J. overwegende dat de EU in een context van groeiende onderlinge afhankelijkheid in de 
wereld een grotere rol moet gaan spelen, zowel in bilaterale betrekkingen als in 
multilaterale fora; 

K. overwegende dat de EU een leidende wereldmacht is op vier onderling gerelateerde 
beleidsterreinen:  handel, ontwikkeling, milieu en de mensenrechten;

L. overwegende dat de EU, als grootste handelsblok wereldwijd, een belangrijke rol speelt 
bij bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten en actieve 
handelsbeleidsmaatregelen heeft ontwikkeld om de economische groei, 
armoedebestrijding, milieubescherming en bescherming van natuurlijke rijkdommen te 
bevorderen;

M. overwegende dat de EU de grootste financiële last draagt op het gebied van de 
internationale ontwikkelingssamenwerking, aangezien meer dan de helft van de 
officiële ontwikkelingshulp wereldwijd wordt verstrekt door de EU en haar lidstaten; 
overwegende dat het ontwikkelingsbeleid van de EU van hoge kwaliteit is, omdat het 
armoedebestrijding en duurzaamheid op economisch, sociaal en milieugebied 
doeltreffend bevordert;

N. overwegende dat de EU eveneens een vooraanstaande rol speelt op het gebied van 
milieubeleid, met name in de strijd tegen klimaatverandering, niet alleen door in de 
voorhoede te staan en zichzelf ambitieuze doelen te stellen, maar ook door bij mondiale 
onderhandelingen onophoudelijk te pleiten voor bindende overeenkomsten en concrete 
en meetbare maatregelen;

O. overwegende dat de EU de meest toegewijde beschermer en bevorderaar is van de 
mensenrechten, culturele waarden, democratie en de rechtsstaat, en haar bepalingen 
daaromtrent deel uitmaken van al haar bilaterale partnerschappen en een centraal 
onderdeel vormen van haar multilaterale beleid;

P. overwegende dat de mens gemeenschappelijke waarden en belangen heeft; 
overwegende dat de lasten en de baten eerlijk moeten worden verdeeld bij de oplossing 
van gemeenschappelijke problemen en de bevordering van gemeenschappelijke doelen 
en waarden; 

Het systeem van de Verenigde Naties
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Q. overwegende dat het systeem van de Verenigde Naties het voornaamste mondiale forum 
is voor de verbetering van het mondiale bestuur en voor de bevordering van de waarden 
en belangen van de EU;

R. overwegende dat het Handvest van de Verenigde Naties, dat zeventig jaar geleden in 
San Francisco werd getekend, gebaseerd is op de gemeenschappelijke waarden en 
belangen van de mens; overwegende dat de Verenigde Naties de enige universele en 
democratisch bestuurde mondiale organisatie is;

S. overwegende dat het voornaamste doel na de Tweede Wereldoorlog erin bestond de 
vrede en veiligheid te handhaven; overwegende dat de bevordering van de economische 
en sociale ontwikkeling een wezenlijk onderdeel vormde van het handvest; 
overwegende dat milieukwesties sinds de vroege jaren zeventig op de agenda van de 
VN zijn komen te staan; overwegende dat het ontwikkelings- en milieubeleid tijdens de 
Conferentie van Rio (UNCED) werden gecombineerd met het oog op doeltreffende 
armoedebestrijding en bevordering van duurzame ontwikkeling wereldwijd;

T. overwegende dat het systeem van de Verenigde Naties alle terreinen van samenwerking 
beslaat, met de Veiligheidsraad als kernelement voor vredesopbouw, vredeshandhaving 
en de preventie van veiligheidsrisico's, bijgestaan door raadgevende en hulporganen;

U. overwegende dat het systeem van de Verenigde Naties bestaat uit 19 gespecialiseerde 
agentschappen, waaronder de FAO, IFAD, ILO, IMF, UNESCO, UNIDO, WHO en de 
Wereldbankgroep, en daarnaast 11 fondsen en programma's omvat, zoals UNCTAD, 
UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women en het WVP1, evenals 9 
functionele commissies, 5 regionale commissies en een aantal andere gelijksoortige 
organen; overwegende dat organisaties als de Wereldhandelsorganisatie en het 
Internationaal Agentschap voor atoomenergie ook verbonden zijn aan het VN-systeem;

V. overwegende dat het merendeel van deze agentschappen, fondsen, programma's en 
commissies onder toezicht staan van de Economische en Sociale Raad en de Algemene 
Vergadering, en dat sommige daar verslag aan uitbrengen;

W. overwegende dat het Systeem van de Verenigde Naties geen parlement heeft;

Y. overwegende dat de EU en haar lidstaten een cruciale rol spelen bij het bevorderen van 
de beginselen en doelen van de Verenigde Naties en bij het oplossen van de 
gemeenschappelijke problemen van de mens; overwegende dat Europa aan de andere 
kant mondiale partners nodig heeft voor de oplossing van haar eigen problemen op 
terreinen als veiligheid, milieubescherming, immigratie en financiële 

                                               
1 FAO: Voedsel- en Landbouworganisatie; IFAD: Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling; ILO: 
Internationale Arbeidsorganisatie; IMF: Internationaal Monetair Fonds; UNESCO: Organisatie van de Verenigde 
Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur; UNIDO: Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële 
ontwikkeling; WHO: Wereldgezondheidsorganisatie; UNCTAD: Conferentie van de Verenigde Naties over 
handel en ontwikkeling; UNDP: Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties; UNEP: Milieuprogramma 
van de Verenigde Naties; UNFPA: Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties; UNHCR: Bureau van de Hoge 
Commissaris van de verenigde Naties voor Vluchtelingen; UNICEF: Kinderfonds van de Verenigde Naties;
WVP: Wereldvoedselprogramma.
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onevenwichtigheden;

Z. overwegende dat de EU en haar lidstaten op verschillende manieren en in verschillende 
vormen actief deelnemen aan de werkzaamheden van het VN-systeem; overwegende dat 
binnen de WTO bijvoorbeeld de Commissie de lidstaten vertegenwoordigt, terwijl 
ministers aan grote conferenties deelnemen; overwegende dat de Commissie, op basis 
van de bepalingen van de Verdragen, een leidende rol speelt bij onderhandelingen en 
samenwerking op milieugebied; overwegende dat het ontwikkelingsbeleid een terrein 
van gedeelde bevoegdheden is; overwegende dat de Algemene Vergadering en andere 
universele VN-organen bestaan uit vertegenwoordigers van hun lidstaten; overwegende 
dat de EU-lidstaten er conform het Verdrag toe gehouden zijn hun optreden in alle 
internationale fora te coördineren;

Hoe de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter binnen het kader van de VN 
kunnen worden verwezenlijkt

1. benadrukt dat de Algemene Vergadering, die de regeringen van alle lidstaten 
vertegenwoordigt, over manieren en middelen moet beschikken om sturing te geven aan 
het VN-systeem en om al zijn activiteiten te coördineren; is van mening dat het 
democratisch bestuur van de VN op lange termijn moet worden versterkt door een 
wereldparlement op te richten dat het volk vertegenwoordigt;

2. is ervan overtuigd dat de Veiligheidsraad, die is samengesteld op grond van een 
achterhaalde wereldorde, moet worden hervormd om rekening te houden met de nieuwe 
geopolitieke realiteit en om doeltreffender in te spelen op de huidige en toekomstige 
veiligheidsuitdagingen;

3. pleit, gezien de bijdrage van de EU aan de mondiale vredes- en veiligheidsarchitectuur, 
voor een hervorming van de Veiligheidsraad, waarbij de Europese Unie een permanente 
zetel krijgt; merkt op dat de verantwoordelijkheid voor het uitdrukken, bepleiten en 
verdedigen van de belangen van de EU, op basis van een gecoördineerd GBVB, 
volledig op de schouders van de twee permanente en de tijdelijke Europese leden ligt, 
aangezien de EU geen deel uitmaakt van de Veiligheidsraad;

4. roept op tot de verdere ontwikkeling van instrumenten voor preventieve en vroege 
waarschuwing en grotere bemiddelingscapaciteiten van de VN, en tot nauwkeuriger 
omschreven mandaten en duidelijke exitstrategieën voor vredesopbouw- en 
vredeshandhavingsoperaties;  spoort de Veiligheidsraad, gezien de wreedheden en 
mensenrechtenschendingen die recentelijk door enkele extremistische regeringen zijn 
begaan, ertoe aan een ambitieuze reeks instrumenten en middelen te definiëren om deze 
gruweldaden doeltreffend te kunnen voorkomen;

5. is ervan overtuigd dat de economische en sociale dimensie van het VN-stelsel 
aanzienlijk moet worden versterkt, en dat dit bereikt zou kunnen worden door een raad 
voor duurzame ontwikkeling op te richten die dienstdoet als voornaamste 
besluitvormingsorgaan voor alle kwesties op het gebied van duurzame ontwikkeling (op 
basis van de drie pijlers maatschappij, economie en milieu), met het oog op een 
gecoördineerde en efficiënte evaluatie van de behoeften en de aanneming van de 
noodzakelijke routekaarten, besluiten en bindende maatregelen; benadrukt dat dit 
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noodzakelijk is om de in september door de VN-top aangenomen doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling doeltreffend ten uitvoer te leggen;

6. meent, met het oog op de nodige legitimiteit, efficiëntie en doeltreffendheid van de 
besluiten die deze raad voor duurzame ontwikkeling zou nemen, dat dit orgaan een 
soortgelijke status en samenstelling zou moeten hebben als de Veiligheidsraad, met een 
aantal permanente leden – waaronder de EU – en tijdelijke leden; is echter van oordeel 
dat er geen enkele rechtvaardiging bestaat om een land of regionale organisatie het recht 
toe te kennen een door een meerderheid of gekwalificeerde meerderheid van de leden 
genomen besluit te blokkeren, en verwerpt daarom iedere vorm van vetorecht;

7. gelooft dat deze raad ook een sterke coördinerende rol zou moeten spelen op alle 
overige terreinen binnen het VN-stelsel behalve veiligheid; is er, gezien de doorlopende 
menselijke rampen die verband houden met illegale migratie, en gezien het feit dat 
duurzame ontwikkeling in de landen van herkomst er op lange termijn aan zou kunnen 
bijdragen dat illegale migratiestromen opdrogen, van overtuigd dat deze raad de 
werkzaamheden van alle agentschappen die op dit terrein actief zijn, zou moeten 
coördineren;

8. is van mening dat de raad duurzame ontwikkeling ook de werkzaamheden van de 
Wereldbankgroep, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie 
zou moeten coördineren, om ervoor te zorgen dat hun respectieve besluiten en 
maatregelen efficiënt en consistent worden genomen en uitgevoerd; meent daarom dat 
de activiteiten van de onofficiële G20-groep moeten worden samengevoegd met die van 
deze raad;

9. gelooft dat de raad duurzame ontwikkeling naast het bevorderen van mondiale 
economische en sociale ontwikkeling ook verantwoordelijk zou moeten zijn voor 
kwesties die verband houden met het menselijk welzijn; meent dat de raad duurzame 
ontwikkeling ook verantwoordelijk zou moeten zijn voor culturele duurzaamheid, 
aangezien cultuur, naast sociale, economische en milieuontwikkeling, een erkende 
sleutelfactor is voor het opbouwen van duurzame samenlevingen, door onderwijs, 
culturele diplomatie, bescherming van het erfgoed, de creatieve sector en 
wetenschappelijk onderzoek bij het beleidsvormingsproces te betrekken;

10. is van oordeel dat de EU meer zou moeten profiteren van partnerschappen met de 
gespecialiseerde organen, fondsen, programma's, commissies en comité's van de VN, 
zowel voor het bereiken van haar mondiale doelstellingen als voor het oplossen van 
haar eigen problemen;

11. benadrukt dat, om de doelstellingen op het gebied van het buitenlands beleid van de EU 
beter te kunnen verwezenlijken, niet alleen deze noodzakelijke hervormingen binnen de 
VN moeten worden doorgevoerd, maar ook een doeltreffender coördinatie is vereist van 
de verschillende dimensies van het volledige externe beleid, zowel bilateraal als 
multilateraal;

12. is in dit verband ingenomen met de verdeling in clusters van de werkzaamheden van de 
in 2014 verkozen Commissie, waarbij de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 
vertegenwoordiger belast is met de coördinatie van het extern beleid van de EU; 
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benadrukt dat beleid met een mondiale dimensie de kern moet vormen van de 
werkzaamheden van deze specifieke cluster;

13. meent dat het Europees Parlement deze uitdagingen op dezelfde brede en alomvattende 
manier moet kunnen aangaan, en zijn werkzaamheden dienovereenkomstig moet 
kunnen organiseren; is van mening dat de coördinatie van alle voor het extern optreden 
van de EU relevante beleidsterreinen moet worden toevertrouwd aan de Commissie 
buitenlandse zaken, waarbij andere commissies worden verzocht om advies;

14. verzoekt de Raad en de Commissie zich over deze aanpak te buigen en jaarlijks verslag 
uit te brengen aan het Parlement over de rol van de EU op het wereldtoneel, en er 
daarbij op toe te zien dat het Europees Parlement een actieve rol speelt bij het 
vaststellen en monitoren van de middelen voor het bereiken van de doelstellingen van 
het buitenlands beleid van de EU;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de Europese Dienst voor extern optreden, de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.


