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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o papel da UE no âmbito das Nações Unidas — como alcançar os objetivos da UE 
em matéria de política externa?
(2015/2104(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 52.º e o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão 
do Controlo Orçamental, da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos 
Assuntos Constitucionais (A8-0000/2015),

Os objetivos e os pontos fortes globais da UE

A. Considerando que o futuro da União Europeia está associado ao desenvolvimento 
mundial, que os desafios enfrentados pela UE necessitam de respostas a nível mundial e 
que os problemas mundiais requerem uma ação a nível europeu;

B. Considerando que os princípios e os objetivos da União Europeia em matéria de política 
externa estão consagrados no artigo 21.º do Tratado da União Europeia e estão 
intimamente relacionados com os princípios e os objetivos das Nações Unidas;

C. Considerando que a UE protege os seus valores, os seus interesses fundamentais, a sua 
segurança, a sua independência e a sua integridade, agindo no sentido de preservar a 
paz, evitar conflitos e reforçar a segurança internacional, em conformidade com os 
princípios da Carta das Nações Unidas e da Ata Final de Helsínquia, adotada em 1975, e 
com os objetivos da Carta de Paris para uma Nova Europa, adotada em 1990; 
considerando que a UE pertence ao sistema de segurança coletiva das Nações Unidas, 
nomeadamente como uma das organizações regionais previstas no capítulo VIII da 
Carta das Nações Unidas;

D. Considerando que a UE fomenta o desenvolvimento económico, social e ambiental 
sustentável dos países em desenvolvimento, tendo como principal objetivo a erradicação 
da pobreza, e presta assistência humanitária a populações, regiões e países afetados por 
catástrofes naturais ou de origem humana;

E. Considerando que a UE promove a sustentabilidade ambiental, fomentando medidas e 
ações internacionais para preservar e melhorar a qualidade do ambiente e da gestão 
sustentável dos recursos naturais;

F. Considerando que a UE reforça os alicerces da sustentabilidade social ao consolidar, 
apoiar e fomentar a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos e os 
princípios de Direito Internacional;

G. Considerando que a UE reforça a sustentabilidade económica ao estimular a integração 
de todos os países na economia mundial, nomeadamente através da eliminação 
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progressiva dos obstáculos ao comércio internacional;

H. Considerando que, de acordo com os seus tratados, a UE promove um sistema 
internacional assente numa cooperação multilateral mais sólida e na boa governação 
mundial;

I. Considerando que a política externa da UE tem colocado a tónica nas relações 
bilaterais, na cooperação e nas parcerias com países e grupos de países de todo o 
mundo; considerando que, nas últimas décadas, se tem dado especial destaque aos 
objetivos e às preocupações de ordem geopolítica nas vizinhanças oriental e meridional
mais próximas da UE;

J. Considerando que, num contexto de aumento da interdependência mundial, a UE deve 
reforçar o seu papel, tanto no âmbito das suas relações bilaterais como em instâncias 
multilaterais;

K. Considerando que a União Europeia é a maior potência mundial em quatro domínios 
ligados entre si, a saber, o comércio, o desenvolvimento, o ambiente e os direitos 
humanos;

L. Considerando que, na qualidade de maior bloco comercial do mundo, a UE desempenha 
um importante papel nos regimes bilaterais e multilaterais de comércio, tendo 
desenvolvido medidas ativas de política comercial no sentido de promover o 
crescimento económico, a redução da pobreza e a proteção do ambiente e dos recursos 
naturais;

M. Considerando que a UE sustenta o maior encargo financeiro em matéria de cooperação 
internacional para o desenvolvimento, visto que mais de metade da ajuda pública ao 
desenvolvimento a nível mundial é concedida pela UE e pelos seus Estados-Membros; 
considerando que as políticas de desenvolvimento da UE são de elevada qualidade, 
promovendo eficazmente a redução da pobreza e a sustentabilidade económica, social e 
ambiental;

N. Considerando que a UE desempenha também um papel de destaque em matéria de 
política ambiental, nomeadamente na luta contra as alterações climáticas, não apenas ao 
estar na vanguarda e ao estabelecer metas ambiciosas, mas também ao promover 
sistematicamente, no âmbito de negociações a nível mundial, a adoção de 
compromissos e de medidas concretas e mensuráveis;

O. Considerando que a UE é o mais acérrimo defensor e promotor dos direitos humanos, 
dos valores culturais, da democracia e do Estado de Direito, cujas disposições são 
inseridas em todas as suas parcerias bilaterais e ocupam um lugar central na sua política 
multilateral;

P. Considerando que a humanidade tem valores e interesses comuns e que deve haver uma 
repartição equitativa dos encargos e dos benefícios na resolução de problemas comuns e 
na promoção de objetivos e valores partilhados;
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O sistema das Nações Unidas

Q. Considerando que o sistema das Nações Unidas é o primeiro e o mais importante fórum 
mundial para melhorar a governação mundial e promover os valores e os interesses da 
UE;

R. Considerando que a Carta das Nações Unidas, assinada há 70 anos, em São Francisco, 
se baseia em valores e interesses comuns da humanidade; considerando que as Nações 
Unidas constituem a única organização mundial universal governada de forma 
democrática;

S. Considerando que o principal objetivo após a Segunda Guerra Mundial era manter a paz 
e a segurança, que a promoção do desenvolvimento económico e social ocupava um 
lugar de destaque na Carta das Nações Unidas e que as preocupações de ordem 
ambiental surgiram na agenda da ONU a partir do início dos anos 1970; considerando 
que, na Conferência do Rio (CNUAD), em 1992, as políticas em matéria de 
desenvolvimento e de ambiente foram conjugadas no sentido de associar a redução 
eficaz da pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável em todo o mundo;

T. Considerando que o sistema das Nações Unidas abrange todos os domínios de 
cooperação, tendo o Conselho de Segurança no seu âmago, que é responsável pela 
consolidação e manutenção da paz e pela prevenção de ameaças à segurança, sendo 
assistido nestas matérias por organismos subsidiários e consultivos;

U. Considerando que o sistema das Nações Unidas é constituído por 19 agências 
especializadas, entre as quais a FAO, o FIDA, a OIT, o FMI, a UNESCO, a UNIDO, a 
OMS e o Banco Mundial, incluindo 11 fundos e programas, nomeadamente a 
CNUCED, o PNUD, o PNUA, o FNUAP, o ACNUR, a UNICEF, a ONU Mulheres e o 
PAM1, bem como 9 comissões funcionais, 5 comissões regionais e vários outros 
organismos do mesmo tipo; considerando que as organizações como a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) 
também estão associadas ao sistema das Nações Unidas;

V. Considerando que a maioria destas agências e comissões e destes fundos, programas e 
comités funcionam sob os auspícios do Conselho Económico e Social e da Assembleia 
Geral, perante os quais alguns deles são responsáveis;

W. Considerando que o sistema das Nações Unidas não possui qualquer parlamento;

Y. Considerando que a UE e os seus Estados-Membros desempenham um papel 
fundamental na promoção dos princípios e dos objetivos das Nações Unidas, bem como 

                                               
1 FAO: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura; FIDA: Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola; OIT: Organização Internacional do Trabalho; FMI: Fundo Monetário Internacional; 
UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura; UNIDO: Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial; OMS: Organização Mundial da Saúde; CNUCED: 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento; PNUD: Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento; PNUA: Programa das Nações Unidas para o Ambiente; FNUAP: Fundo das Nações Unidas 
para a População; ACNUR: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados; UNICEF: Fundo das 
Nações Unidas para a Infância; PAM: Programa Alimentar Mundial.
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na resolução dos problemas comuns da humanidade; considerando que, por outro lado, 
a Europa necessita de parceiros mundiais para resolver os seus próprios problemas em 
domínios como a segurança, a proteção do ambiente, a imigração e a instabilidade 
financeira;

Z. Considerando que a UE e os seus Estados-Membros participam ativamente no trabalho 
do sistema das Nações Unidas de diferentes formas e em configurações diversas; 
considerando que, na OMC, por exemplo, a Comissão representa os Estados-Membros, 
enquanto os ministros participam em importantes conferências; considerando que nas 
negociações e na cooperação em matéria de ambiente, a Comissão desempenha um 
papel de liderança, com base nas disposições dos tratados; considerando que a política 
de desenvolvimento é um domínio em que as competências são partilhadas; 
considerando que a Assembleia Geral e outros órgãos universais da ONU são 
compostos por representantes políticos dos seus países membros; considerando que, 
segundo os tratados, os Estados-Membros da UE têm a obrigação de coordenar as 
respetivas ações em todas as instâncias internacionais;

Como melhorar a consecução dos objetivos da UE em matéria de política externa no âmbito 
das Nações Unidas

1. Salienta que a Assembleia Geral, na qual estão representados os governos de todos os 
países membros, deve dispor de meios e de instrumentos para definir a orientação do 
sistema das Nações Unidas e para coordenar todas as suas atividades; entende que, a 
longo prazo, a governação democrática das Nações Unidas deve ser reforçada através da 
criação de um Parlamento Mundial que represente a população;

2. Está convicto de que o Conselho de Segurança, cuja composição se baseia numa ordem 
mundial obsoleta, tem de ser reformado no sentido de refletir a nova realidade 
geopolítica mundial e de responder mais eficazmente aos desafios atuais e futuros em 
matéria de segurança;

3. Apela, tendo em conta o contributo da UE para a arquitetura da paz e da segurança a 
nível mundial, a uma reforma do Conselho de Segurança que garanta um lugar 
permanente à União Europeia; observa que, em virtude da ausência da UE do Conselho 
de Segurança, a responsabilidade pela exposição, promoção e defesa dos interesses da 
UE, com base numa PESC coordenada, fica a cargo dos dois Estados-Membros com 
assento permanente e dos Estados-Membros que não são membros permanentes;

4. Insta ao reforço do desenvolvimento de dispositivos de prevenção e de alerta precoce, à 
melhoria das capacidades de mediação da ONU e à definição de mandatos mais precisos 
e de estratégias de saída claras para as operações de consolidação e manutenção da paz; 
exorta o Conselho de Segurança, tendo presente as recentes atrocidades e violações dos 
direitos humanos perpetradas por alguns grupos radicais, a definir um ambicioso 
conjunto de ferramentas e meios que garantam a prevenção eficaz de tais atrocidades;

5. Manifesta a sua convicção de que a dimensão económica e social do sistema das Nações 
Unidas deve ser substancialmente reforçada e de que tal seria possível mediante o 
estabelecimento de um Conselho do Desenvolvimento Sustentável, que constituiria o 
principal organismo decisório para todos os assuntos relacionados com o 
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desenvolvimento sustentável (assente nos pilares social, económico e ambiental) e seria 
responsável por uma avaliação coordenada e eficaz das necessidades, bem como pela 
adoção de decisões, medidas vinculativas e roteiros que fossem necessários; realça que 
tal se afigura indispensável para concretizar eficazmente os objetivos de 
desenvolvimento sustentável adotados pela Cimeira das Nações Unidas, em setembro;

6. Considera que, a fim de garantir o nível necessário de legitimidade, eficiência e eficácia 
das decisões tomadas pelo Conselho do Desenvolvimento Sustentável, o estatuto e a 
composição deste órgão deverão ser semelhantes aos do Conselho de Segurança, com 
alguns membros permanentes, incluindo a UE, e membros não permanentes; entende, 
porém, que não existe qualquer justificação para que um país ou uma organização 
regional tenha o direito de bloquear uma decisão adotada por uma maioria ou uma 
maioria qualificada dos membros, rejeitando, por conseguinte, qualquer forma de direito 
de veto;

7. É de opinião de que o referido Conselho do Desenvolvimento Sustentável deverá 
igualmente desempenhar um importante papel de coordenação em todos os domínios do 
sistema das Nações Unidas, à exceção da segurança; manifesta a sua convicção de que 
este órgão deverá coordenar o trabalho de todas as agências em matéria de migração 
ilegal, tendo em conta as catástrofes humanas recorrentes associadas a este problema e o 
facto de o desenvolvimento sustentável dos países de origem poder facilitar o 
desaparecimento a longo prazo dos fluxos de migração ilegal;

8. Entende que o Conselho do Desenvolvimento Sustentável deverá também coordenar o 
trabalho do Grupo do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e da 
Organização Mundial do Comércio, a fim de garantir a eficácia e a coerência das 
decisões tomadas por estes organismos e das medidas por eles aplicadas; considera, 
assim, na mesma perspetiva, que as atividades do Grupo do G-20, que não tem caráter 
oficial, deveriam ser integradas neste Conselho;

9. Está convicto de que, para além da promoção do desenvolvimento económico e social 
no mundo, o Conselho do Desenvolvimento Sustentável deverá também ser responsável 
por questões inerentes ao bem-estar dos seres humanos; é de opinião de que o Conselho 
do Desenvolvimento Sustentável deverá igualmente ser encarregado da sustentabilidade 
cultural, visto que a cultura é reconhecida como um dos principais fatores que permitem 
a construção de sociedades sustentáveis — juntamente com o desenvolvimento social, 
económico e ambiental — ao integrar a educação, a diplomacia cultural, a proteção do 
património, o setor criativo e a investigação científica no processo de elaboração de 
políticas;

10. Considera que a UE deve tirar maior proveito das parcerias com as agências 
especializadas, os fundos, os programas, as comissões e os comités das Nações Unidas, 
tanto para uma melhor consecução dos seus objetivos globais como para a resolução dos 
seus próprios problemas;

11. Destaca que, para além destas reformas que cumpre executar no seio da ONU, uma 
consecução mais bem-sucedida dos objetivos da UE em matéria de política externa 
implica uma coordenação mais eficaz das múltiplas dimensões da sua política externa,
tanto em termos bilaterais como multilaterais;
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12. Saúda, a este respeito, a organização em agrupamentos do trabalho da Comissão eleita 
em 2014, nomeadamente a atribuição da responsabilidade pela coordenação da política 
externa da UE à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante; frisa que as políticas 
com uma dimensão mundial devem ocupar um lugar de destaque no trabalho do 
agrupamento a que pertencem;

13. Entende que o Parlamento Europeu deve poder responder a estes desafios de um modo 
igualmente exaustivo e abrangente e deve organizar o seu trabalho em consequência; 
considera que a Comissão dos Assuntos Externos deve ficar habilitada a coordenar 
todas as políticas pertinentes para a ação externa da UE, solicitando a outras comissões 
os respetivos pareceres;

14. Insta o Conselho e a Comissão a refletirem sobre esta abordagem e a prestarem 
informações anualmente ao Parlamento no que se refere ao papel da UE, garantindo, 
deste modo, que o Parlamento Europeu participe ativamente na definição e no 
acompanhamento dos meios para alcançar os objetivos da UE em matéria de política 
externa;

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Serviço Europeu para a Ação Externa, à Assembleia Geral das Nações Unidas e ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas.


