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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli UE w ONZ – w jaki sposób lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE
(2015/2104 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 52 (i art. 132 ust. 2) Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji 
Kultury i Edukacji oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0000/2015),

Cele i mocne strony UE na arenie globalnej

A. mając na uwadze, że przyszłość Unii Europejskiej jest związana z globalnym 
rozwojem; mając na uwadze, że wyzwania, przed którymi stoi UE, wymagają 
globalnych rozwiązań, a globalne problemy wymagają podjęcia działań przez UE;

B. mając na uwadze, że zasady i cele polityki zewnętrznej Unii Europejskiej zawarto w 
art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej oraz że są one ściśle powiązane z zasadami i celami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych;

C. mając na uwadze, że UE stoi na straży swoich wartości, podstawowych interesów, 
bezpieczeństwa, niezależności i integralności oraz działa na rzecz utrzymania pokoju, 
zapobiegania konfliktom i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z 
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i aktu końcowego z Helsinek z 1975 r. oraz 
celami Paryskiej karty dla nowej Europy, przyjętej w 1990 r.; mając na uwadze, że UE 
stanowi część zbiorowego systemu bezpieczeństwa ONZ, w tym na podstawie jednego 
z porozumień regionalnych przewidzianych w rozdziale VIII Karty;

D. mając na uwadze, że UE wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i 
środowiskowy krajów rozwijających się, a wsparcie to ma za główny cel eliminację 
ubóstwa, oraz że zapewnia pomoc humanitarną społecznościom, krajom i regionom 
dotkniętym klęskami żywiołowymi lub katastrofami wywołanymi przez człowieka;

E. mając na uwadze, że UE działa na rzecz zrównoważenia środowiskowego przez 
promowanie międzynarodowych środków i działań na rzecz utrzymywania i poprawy 
jakości środowiska i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi;

F. mając na uwadze, że UE wzmacnia podstawy zrównoważonego rozwoju społecznego 
przez konsolidację, wsparcie i promowanie demokracji, państwa prawa, praw człowieka 
i zasad prawa międzynarodowego;

G. mając na uwadze, że UE wzmacnia stabilność gospodarczą przez stymulowanie 
integracji wszystkich krajów w ramach gospodarki światowej, w tym przez stopniowe 
znoszenie ograniczeń w handlu międzynarodowym;

H. mając na uwadze, że zgodnie ze swoimi traktatami UE promuje międzynarodowy 
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system oparty na wzmocnionej współpracy wielostronnej i dobrym globalnym 
sprawowaniu władzy;

I. mając na uwadze, że w swojej polityce zewnętrznej UE kładzie główny nacisk na 
stosunki dwustronne, współpracę i partnerstwo z krajami i grupami krajów na całym 
świecie; mając na uwadze, że w ostatnich dekadach poświęcono szczególną uwagę 
celom i problemom geopolitycznym występującym w bezpośrednim wschodnim i 
południowym sąsiedztwie UE;

J. mając na uwadze, że w kontekście rosnącej globalnej współzależności UE musi 
wzmocnić swoją rolę zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forach 
wielostronnych;

K. mając na uwadze, że Unia Europejska jest wiodącą światową potęgą w czterech 
wzajemnie ze sobą powiązanych obszarach polityki, którymi są:  handel, rozwój, 
środowisko i prawa człowieka;

L. mając na uwadze, że jako największy blok handlowy na świecie UE odgrywa istotną 
rolę w dwu- i wielostronnych porozumieniach handlowych oraz opracowała aktywne 
środki polityki handlowej wspomagające wzrost gospodarczy, ograniczanie ubóstwa 
oraz ochronę środowiska i zasobów naturalnych;

M. mając na uwadze, że UE ponosi największe obciążenie finansowe w związku z 
międzynarodową współpracą na rzecz rozwoju, gdyż UE i państwa członkowskie 
dostarczają ponad połowę oficjalnej pomocy rozwojowej na świecie; mając na uwadze, 
że polityka rozwoju UE wykazuje wysoką jakość dzięki skutecznemu wspieraniu 
ograniczania ubóstwa oraz działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego;

N. mając na uwadze, że UE odgrywa też wiodącą rolę w polityce środowiskowej, a 
zwłaszcza w walce ze zmianą klimatu, będąc nie tylko w awangardzie i narzucając 
sobie samej ambitne cele, lecz także nieustannie opowiadając się w globalnych 
negocjacjach za podejmowaniem zobowiązań do realizacji porozumień oraz 
konkretnych i wymiernych działań;

O. mając na uwadze, że UE jest najbardziej zaangażowanym obrońcą i propagatorem praw 
człowieka, wartości kulturowych, demokracji i państwa prawa, a postanowienia ich 
dotyczące zawarto we wszystkich jej partnerstwach dwustronnych i zajmują one 
centralne miejsce w polityce wielostronnej UE;

P. mając na uwadze, że ludzkość ma wspólne wartości i interesy; mając na uwadze, że 
przy rozwiązywaniu wspólnych problemów oraz wspieraniu wspólnych celów i 
wartości należy stosować sprawiedliwy podział obciążeń i korzyści;

System Narodów Zjednoczonych

Q. mając na uwadze, że system Narodów Zjednoczonych jest najważniejszym globalnym 
forum poprawy globalnego sprawowania rządów oraz wspierania wartości i interesów 
UE;
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R. mając na uwadze, że Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana 70 lat temu w San 
Francisco, opiera się na wspólnych wartościach i interesach ludzkości; mając na 
uwadze, że ONZ to jedyna powszechna i demokratycznie zarządzana światowa 
organizacja;

S. mając na uwadze, że głównym celem po II wojnie światowej było utrzymanie pokoju i 
bezpieczeństwa; mając na uwadze, że promocja rozwoju gospodarczego i społecznego 
stanowiła centralny element Karty; mając na uwadze, że od początku lat 70. XX wieku 
w programie prac ONZ uwzględniane są kwestie środowiskowe; mając na uwadze, że 
na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro (Konferencja Narodów Zjednoczonych 
„Środowisko i Rozwój”) w 1992 r. polityka rozwojowa i środowiskowa zostały 
połączone, by skutecznie ograniczać ubóstwo i promować zrównoważony rozwój na 
całym świecie;

T. mając na uwadze, że system Narodów Zjednoczonych obejmuje wszystkie obszary 
współpracy, a Rada Bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę w budowaniu pokoju, jego 
utrzymywaniu i zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa, w czym wspierają ją 
organy pomocnicze i doradcze;

U. mając na uwadze, że system Narodów Zjednoczonych składa się z 19 
wyspecjalizowanych agencji, w tym FAO, IFAD, MOP, MFW, UNESCO, UNIDO, 
WHO i Grupa Banku Światowego, oraz obejmuje 11 funduszy i programów, w tym 
UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN Women i WFP1, a także 9 
komisji funkcjonalnych, 5 komisji regionalnych i szereg innych organów tego rodzaju; 
mając na uwadze, że organizacje takie jak Światowa Organizacja Handlu i 
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej są także ściśle powiązane z systemem 
Narodów Zjednoczonych;

V. mając na uwadze, że większość z tych agencji, funduszy, programów, komisji i 
komitetów działa pod auspicjami Rady Gospodarczo-Społecznej i Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych, przed którymi niektóre z nich odpowiadają;

W. mając na uwadze, że system Narodów Zjednoczonych nie posiada parlamentu;

Y. mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę w 
promowaniu zasad i celów Narodów Zjednoczonych oraz rozwiązywaniu wspólnych 
problemów ludzkości; mając z drugiej strony na uwadze, że Europa potrzebuje 
globalnych partnerów, aby rozwiązywać swoje własne problemy w obszarach takich jak 
bezpieczeństwo, ochrona środowiska, imigracja i niestabilność finansowa;

                                               
1 FAO: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa; IFAD: Międzynarodowy Fundusz 
Rozwoju Rolnictwa; MOP: Międzynarodowa Organizacja Pracy; MFW: Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 
UNESCO: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury; UNIDO: Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego; WHO: Światowa Organizacja Zdrowia; UNCTAD: 
Konferencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju; UNDP: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju; UNEP: 
Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska; UNFPA: Fundusz Ludnościowy ONZ; UNHCR: 
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców; UNICEF: Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci; WFP: Światowy Program Żywnościowy.
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Z. mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie aktywnie uczestniczą, na różne 
sposoby i w różnych formach, w pracach systemu Narodów Zjednoczonych; mając na 
uwadze, że na przykład w WTO państwa członkowskie reprezentuje Komisja, natomiast 
ministrowie uczestniczą w istotniejszych konferencjach; mając na uwadze, że na 
podstawie postanowień Traktatu Komisja odgrywa główną rolę w negocjacjach i 
współpracy w zakresie ochrony środowiska; mając na uwadze, że polityka rozwoju to 
obszar kompetencji dzielonych; mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych i inne powszechne organy ONZ składają się z przedstawicieli jej państw 
członkowskich; mając na uwadze, że zgodnie z Traktatem państwa członkowskie UE 
mają obowiązek koordynacji swoich działań na wszystkich forach międzynarodowych;

Jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE w ramach ONZ

1. podkreśla, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych reprezentujące rządy 
wszystkich krajów członkowskich musi dysponować środkami i sposobami nadawania
kierunku działaniom w ramach systemu Narodów Zjednoczonych oraz koordynacji tych 
działań; jest zdania, że w ONZ należy w dłuższej perspektywie wzmocnić 
demokratyczne rządy przez ustanowienie Parlamentu Światowego reprezentującego 
społeczeństwo;

2. jest przekonany, że Rada Bezpieczeństwa, której skład opiera się na nieaktualnym już 
porządku światowym, wymaga reformy, tak aby odzwierciadlała nowe światowe realia 
geopolityczne i skuteczniej potrafiła zaradzić obecnym i przyszłym zagrożeniom dla 
bezpieczeństwa;

3. z uwagi na wkład UE w struktury na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie wzywa 
do reformy Rady Bezpieczeństwa w sposób zapewniający Unii Europejskiej stałe 
miejsce w składzie tego organu; odnotowuje, że z powodu nieobecności UE w Radzie 
Bezpieczeństwa ciężar wyrażania, wspierania i obrony interesów UE spoczywa na 
dwóch stałych członkach z Unii Europejskiej oraz członkach niestałych, na podstawie 
skoordynowanej WPZiB;

4. wzywa do dalszego opracowywania narzędzi zapobiegawczych i wczesnego ostrzegania 
oraz wzmocnienia zdolności mediacyjnych ONZ, a także bardziej precyzyjnych 
mandatów i jaśniejszych strategii wyjścia w związku z operacjami budowania i 
utrzymywania pokoju; z uwagi na niedawne okrucieństwa i przypadki pogwałcenia 
praw człowieka, jakich dopuszczają się pewne grupy ekstremistyczne, wzywa Radę 
Bezpieczeństwa do określenia ambitnego zestawu narzędzi i środków zapewniających 
skuteczne zapobieganie takim okrucieństwom;

5. jest przekonany, że wymiar gospodarczy i społeczny systemu Narodów Zjednoczonych 
musi zostać zdecydowanie wzmocniony, co można osiągnąć przez powołanie Rady 
Zrównoważonego Rozwoju jako głównego organu decyzyjnego we wszystkich 
sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem (w oparciu o trzy filary: 
społeczny, gospodarczy i środowiskowy), zapewniającego skoordynowaną i skuteczną 
ocenę potrzeb oraz przyjęcie koniecznych planów działania, podjęcie wymaganych 
decyzji i wprowadzenie wiążących środków; podkreśla, że jest to konieczne do 
skutecznego wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju przyjętych na szczycie ONZ 
we wrześniu;
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6. uważa, że aby zapewnić konieczną legitymację, efektywność i skuteczność decyzji, 
które podejmowałaby wspomniana Rada Zrównoważonego Rozwoju, jej status i skład 
powinny być podobne do statusu i składu Rady Bezpieczeństwa i obejmować kilku 
członków stałych, w tym UE, oraz członków niestałych; jest jednak zdania, że nie ma 
uzasadnienia przyznawanie pojedynczemu krajowi lub pojedynczej organizacji 
regionalnej prawa do blokowania decyzji przyjętych większością lub kwalifikowaną 
większością głosów członków, odrzuca zatem wszelkie formy prawa weta;

7. uważa, że Rada ta powinna też odgrywać silną rolę koordynującą we wszystkich 
dziedzinach systemu Narodów Zjednoczonych innych niż bezpieczeństwo; w świetle 
powtarzających się katastrof humanitarnych związanych z nielegalną migracją oraz w 
związku z tym, że zrównoważony rozwój w krajach pochodzenia imigrantów mógłby w 
dłuższej perspektywie zatrzymać nielegalne przepływy migracyjne, jest przekonany, że 
Rada ta powinna koordynować prace wszystkich agencji zajmujących się tą kwestią;

8. jest zdania, że Rada Zrównoważonego Rozwoju powinna także koordynować prace 
Grupy Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowej 
Organizacji Handlu w celu zapewnienia efektywności i spójności podejmowanych przez 
nie decyzji i działań; w tym samym duchu jest zdania, że działania nieoficjalnej grupy 
G-20 należy połączyć z działaniami tej Rady;

9. jest zdania, że oprócz promowania rozwoju gospodarczego i społecznego na świecie 
Rada Zrównoważonego Rozwoju powinna także odpowiadać za sprawy związane z 
dobrobytem ludzi; uważa, że Rada Zrównoważonego Rozwoju powinna też odpowiadać 
za zrównoważony rozwój kulturowy, ponieważ kultura, podobnie jak rozwój społeczny, 
gospodarczy i środowiskowy, jest uznawana za kluczowy czynnik w budowaniu 
zrównoważonych społeczeństw, przez włączenie edukacji, dyplomacji kulturowej, 
ochrony dziedzictwa, sektora twórczego i badań naukowych w proces kształtowania 
polityki;

10. uznaje, że UE powinna lepiej wykorzystywać partnerstwa z wyspecjalizowanymi 
agencjami ONZ, jej funduszami, programami, komisjami i komitetami, zarówno przy 
okazji wspierania realizacji jej globalnych celów, jak i rozwiązywania własnych 
problemów;

11. podkreśla, że oprócz tych koniecznych reform w ramach ONZ poprawa osiągania celów 
polityki zagranicznej UE wymaga skuteczniejszej koordynacji różnych wymiarów jej 
polityki zewnętrznej, zarówno dwu-, jak i wielostronnej;

12. z zadowoleniem przyjmuje zatem podział prac Komisji wybranej w 2014 r. na klastry i 
przyznanie odpowiedzialności za koordynację polityki zewnętrznej UE 
Wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa; podkreśla, że polityka o wymiarze globalnym musi zajmować 
centralne miejsce w pracach tego szczególnego klastera;

13. jest zdania, że Parlament Europejski musi być w stanie stawić czoła tym wyzwaniom w 
równie kompleksowy i nadrzędny sposób oraz odpowiednio zorganizować swoje prace; 
uważa, że koordynację wszystkich dziedzin polityki związanej z działaniami 
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zewnętrznymi UE należy powierzyć Komisji Spraw Zagranicznych, natomiast pozostałe 
komisje mogłyby być proszone o wyrażanie swoich opinii;

14. wzywa Radę i Komisję o rozważenie takiego podejścia i przedstawianie Parlamentowi 
co roku sprawozdania dotyczącego globalnej roli UE, co zagwarantuje, że Parlament 
Europejski odegra aktywną rolę w definiowaniu i monitorowaniu środków osiągania 
celów polityki zagranicznej UE;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Zgromadzeniu Ogólnemu 
Narodów Zjednoczonych i sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.


