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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de 
politică externă ale UE
(2015/2104(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 52 (și articolul 132 alineatul (2)) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru 
dezvoltare, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru control bugetar, 
Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale 
(A8-0000/2015),

Obiectivele și punctele forte ale UE la nivel global 

A. întrucât viitorul Uniunii Europene este legat de dezvoltarea mondială; întrucât 
provocările cu care se confruntă UE necesită soluții globale, iar problemele globale 
necesită acțiuni europene;

B. întrucât principiile și obiectivele politicii externe a Uniunii Europene sunt consacrate în 
articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și sunt strâns corelate cu cele ale 
Organizației Națiunilor Unite;

C. întrucât UE își protejează valorile, interesele fundamentale, securitatea, independența și 
integritatea și acționează pentru menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea 
securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și ale Actului final de la Helsinki din 1975, precum și cu obiectivele Cartei de la 
Paris pentru o nouă Europă, adoptată în 1990; întrucât UE face parte din sistemul de 
securitate colectivă a ONU, inclusiv ca acord regional, după cum prevede capitolul VIII 
din cartă;

D. întrucât UE promovează dezvoltarea sustenabilă pe plan economic, social și de mediu a 
țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul principal de a eradica sărăcia și oferă asistență 
umanitară populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om;

E. întrucât UE acționează pentru sustenabilitatea mediului prin promovarea de acțiuni și 
măsuri internaționale pentru conservarea și îmbunătățirea calității mediului și a 
managementului sustenabil al resurselor naturale;

F. întrucât UE întărește fundamentele sustenabilității sociale consolidând, sprijinind și 
promovând democrația, statul de drept, drepturile omului și principiile dreptului 
internațional;

G. întrucât UE îmbunătățește sustenabilitatea economică prin stimularea integrării tuturor 
țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor din calea 
comerțului internațional;
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H. întrucât, în conformitate cu tratatele sale, UE promovează un sistem internațional bazat 
pe o cooperare multilaterală mai puternică și pe o bună guvernanță globală;

I. întrucât principalul accent al politicii externe a UE s-a pus pe relațiile bilaterale, pe 
cooperarea și parteneriatele cu țări și grupuri de țări din întreaga lume; întrucât în 
ultimele decenii s-a acordat o atenție specială obiectivelor geopolitice și problemelor 
vecinătățile imediate estice și sudice;

J. întrucât, în contextul interdependenței globale crescânde, UE trebuie să își consolideze 
rolul său atât în relațiile bilaterale, cât și în forurile multilaterale;

K. întrucât Uniunea Europeană este puterea mondială lider în patru domenii interconectate 
de politici: comerțul, dezvoltarea, mediul și drepturile omului;

L. întrucât, fiind cel mai mare bloc comercial din lume, UE joacă un rol important în 
cadrele comerciale bilaterale și multilaterale și a dezvoltat măsuri active de politică 
comercială pentru promovarea creșterii economice, reducerea sărăciei și protecția 
mediului și a resurselor naturale;

M. întrucât UE poartă cea mai mare povară financiară în cooperarea internațională pentru 
dezvoltare, peste jumătate din asistența oficială pentru dezvoltare la nivel mondial fiind 
furnizată de UE și statele sale membre; întrucât politicile UE în domeniul dezvoltării au 
o calitate ridicată prin promovarea eficientă a reducerii sărăciei și a sustenabilității 
economice, sociale și de mediu;

N. întrucât UE are, de asemenea, un rol important în politicile de mediu, în special în 
combaterea schimbărilor climatice, nu numai situându-se în avangarda acestor eforturi 
și impunându-și obiective ambițioase, dar și susținând ferm, în cadrul negocierilor 
globale încheierea de acorduri angajante și adoptarea de acțiuni concrete și măsurabile;

O. întrucât UE este cea mai ardentă apărătoare și promotoare a drepturilor omului, a 
valorilor culturale, a democrației și statului de drept, ale căror prevederi sunt incluse în 
toate parteneriatele sale bilaterale și au o poziție centrală în politica sa multilaterală;

P. întrucât umanitatea are valori și interese comune; întrucât ar trebui să existe o 
repartizare echitabilă a responsabilităților și beneficiilor în rezolvarea problemelor 
comune și în promovarea țelurilor și valorilor comune;

Sistemul Organizației Națiunilor Unite

Q. întrucât sistemul Organizației Națiunilor Unite este primul și cel mai important for 
global pentru îmbunătățirea guvernanței globale și pentru promovarea valorilor și 
intereselor UE;

R. întrucât Carta Națiunilor Unite, semnată la San Francisco în urmă cu 70 de ani, are la 
bază valorile și interesele comune ale umanității; întrucât ONU este singura organizație 
universală și guvernată democratic la nivel mondial;

S. întrucât, principalul obiectiv după cel de-al doilea război mondial a fost menținerea 
păcii și a securității; întrucât promovarea dezvoltării economice și sociale a avut un loc 
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central în Cartă; întrucât preocupările legate de mediu au apărut pe agenda ONU de la 
începutul anilor ’70; întrucât la Conferința ONU de la Rio din 1992 (UNCED), 
politicile de dezvoltare și de mediu au fost reunite într-o combinație de reducere 
efectivă a sărăciei și de promovare a dezvoltării sustenabile în întreaga lume;

T. întrucât sistemul Organizației Națiunilor Unite acoperă toate domeniile cooperării, 
având Consiliul de securitate în centrul eforturilor de construcție a păcii, de menținere a 
păcii și de prevenire a amenințărilor de securitate, fiind sprijinit în acest sens de 
organisme subsidiare sau consultative;

U. întrucât sistemul Organizației Națiunilor Unite este format din 19 agenții specializate, 
printre acestea, FAO, IFAD, FMI, OIM, UNESCO, UNIDO, OMS și Grupul Băncii 
Mondiale, și cuprinde 11 de fonduri și programe, printre care UNCTAD, PNUM, 
PNUD, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN-Femei și WFP1, precum și nouă comisii 
funcționale, cinci comisii regionale și o serie de alte organisme de același tip; întrucât 
organizații precum Organizația Mondială a Comerțului și Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică sunt, de asemenea, conectate la sistemul ONU; 

V. întrucât majoritatea acestor agenții, fonduri, programe, comisii și comitete lucrează sub 
auspiciile Consiliului Economic și Social și ale Adunării Generale, cărora unele dintre 
acestea le raportează;

W. întrucât sistemul Organizației Națiunilor Unite nu are un parlament;

Y. întrucât UE și statele sale membre au un rol esențial în promovarea principiilor și 
obiectivelor ONU și în rezolvarea problemelor comune ale umanității; întrucât, pe de 
altă parte, Europa are nevoie de parteneri globali pentru rezolvarea propriilor probleme 
în domenii precum securitatea, protecția mediului, imigrația și soluționarea 
instabilităților financiare;

Z. întrucât UE și statele sale membre joacă un rol activ în activitatea sistemului ONU în 
moduri și prin formate diferite; întrucât în cadrul OMC, de exemplu, Comisia reprezintă 
statele membre, iar miniștrii participă la principalele conferințe; întrucât în cooperarea 
și negocierile vizând problemele de mediu Comisia joacă un rol de lider în temeiul 
dispozițiilor tratatului; întrucât politica de dezvoltare este un domeniu în care 
competențele sunt partajate; întrucât Adunarea Generală a ONU și alte organisme 
universale ale ONU sunt compuse din reprezentanți ai statelor lor membre; întrucât, în 
conformitate cu tratatul, statele membre ale UE sunt obligate să își coordoneze acțiunile 
în toate forurile internaționale;

Cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE în cadrul ONU

1. subliniază că Adunarea Generală, care reprezintă guvernele tuturor statelor membre, 

                                               
1 FAO: Organizația pentru Alimentație și Agricultură; IFAD: Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă; 
OIM: Organizația Internațională a Muncii; FMI: Fondul Monetar Internațional; UNESCO: Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură; UNIDO: Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială; OMS: Organizația Mondială a Sănătății. UNCTAD: Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare; PNUD: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare; UNEP: Programul Națiunilor Unite pentru 
Mediu UNFPA: Fondul Națiunilor Unite pentru Populație ICNUR Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați UNICEF: Fondul Națiunilor Unite pentru Copii  PAM: Programul Alimentar Mondial.
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trebuie să aibă modalități și mijloace pentru a stabili direcția sistemului Organizației 
Națiunilor Unite și pentru a coordona toate activitățile sale; este de părere că, pe termen 
lung, guvernarea democratică a ONU ar trebui consolidată prin crearea unui parlament 
mondial, care să reprezinte cetățenii;

2. este convins că Consiliul de Securitate, a cărui componență se bazează pe o ordine 
mondială depășită, trebuie reformat pentru a reflecta noua realitate geopolitică mondială 
și pentru a răspunde mai bine actualelor și viitoarelor provocări de securitate;

3. având în vedere contribuția UE la pacea și arhitectura de securitate mondială, solicită o 
reformă a Consiliului de Securitate care să asigure Uniunii Europene un loc permanent 
în acesta; remarcă faptul că, în absența UE din Consiliul de Securitate, sarcina de a 
transmite, susține și apăra interesele UE, în baza unei abordări coordonate a PESC, 
rămâne în responsabilitatea a doi membri europeni permanenți și a membrilor europeni 
numiți prin rotație;

4. cere dezvoltarea mai accentuată a instrumentelor de prevenire și de avertizare rapidă și a 
capacităților de mediere consolidate ale ONU, precum și mandate mai precise și 
strategii de ieșire clare pentru operațiunile de construcție și de menținere a păcii; având 
în vedere recentele atrocități și încălcări ale drepturilor omului comise de unele grupuri 
extremiste, îndeamnă Consiliul de Securitate să definească un set ambițios de 
instrumente și mijloace pentru a asigura prevenirea eficientă a acestor atrocități;

5. este convins că dimensiunea economică și socială a sistemului ONU trebuie substanțial 
întărită și că acest lucru ar putea fi realizat prin înființarea unui Consiliu pentru 
Dezvoltare Durabilă ca principal organism decizional pentru toate aspectele legate de 
dezvoltarea durabilă (bazat pe cei trei piloni: social, economic și de mediu), prin 
asigurarea unei evaluări coordonate și eficiente a nevoilor și prin adoptarea foilor de 
parcurs, a deciziilor și a măsurilor obligatorii necesare; subliniază că acest lucru este 
necesar pentru a implementa eficient Obiectivele de dezvoltare durabilă adoptate de 
reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie;

6. consideră că pentru a asigura legitimitatea necesară, eficiența și eficacitatea deciziilor pe 
care le-ar lua acest Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă, statutul și componența sa ar 
trebui să fie similare cu cele ale Consiliul de Securitate, având câțiva membri 
permanenți, inclusiv UE, și membrii prin rotație; consideră însă, că nu există niciun fel 
de justificare pentru a permite unei țări sau unei organizații regionale să stopeze vreo 
decizie adoptată cu o majoritate de voturi sau cu majoritatea calificată a membrilor săi 
și, prin urmare, respinge orice formă de drept de veto;

7. consideră că acest Consiliu ar trebui să aibă, de asemenea, un rol puternic de coordonare 
în toate domeniile din cadrul sistemului ONU, cu excepția securității; în contextul 
catastrofelor umane repetate legate de migrarea clandestină și ținând seama că 
dezvoltarea durabilă a țărilor de origine ar putea permite pe termen lung o reducere a 
fluxurilor de migrație ilegală, este convins că acest Consiliu ar trebui să coordoneze 
activitățile din toate agențiile relevante pentru această problemă;

8. este de părere că Consiliul pentru Dezvoltare Durabilă ar trebui să coordoneze, de 
asemenea, activitatea Grupului Băncii Mondiale, a Fondului Monetar Internațional și a 
Organizației Mondiale a Comerțului, pentru a se asigura că adoptarea deciziilor acestora 
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și desfășurarea acțiunilor se face într-un mod eficient și coerent; în același spirit, 
consideră că activitățile neoficiale ale grupului G 20 ar trebui fuzionate cu cele ale 
acestui consiliu;

9. consideră că, pe lângă promovarea dezvoltării economice și sociale mondiale, Consiliul 
pentru Dezvoltare Durabilă, ar trebui să fie, de asemenea, responsabil de aspectele 
legate de prosperitatea oamenilor; consideră că Consiliul pentru Dezvoltarea Durabilă ar 
trebui să fie, de asemenea, responsabil de sustenabilitatea culturală, deoarece cultura 
este recunoscută ca un factor cheie pentru construirea unor societăți sustenabile, alături 
de dezvoltarea socială, economică și de mediu, prin integrarea educației, a diplomației 
culturale, a protecției patrimoniului, a sectorului creativ și a cercetării științifice în 
elaborarea politicilor;

10. consideră că UE ar trebui să profite mai mult de parteneriatele cu agențiile, fondurile, 
programele, comisiile și comitetele specializate ale ONU, atât în ceea ce privește 
consolidarea obiective sale globale, cât și în soluționarea propriilor probleme;

11. subliniază că, pe lângă aceste reforme necesare ce vor fi adoptate în cadrul ONU, o mai 
bună realizare a obiectivelor de politică externă ale UE presupune o coordonare mai 
eficientă a diferitelor dimensiuni ale tuturor politicilor sale externe, atât la nivel bilateral 
cât și multilateral;

12. salută, în acest sens, organizarea în grupuri de lucru a Comisiei alese în 2014, conferind 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant responsabilitatea de a coordona 
politica externă a UE; subliniază că politicile care au o dimensiune globală trebuie să se 
afle în centrul activităților acestui grup de lucru specific;

13. consideră că Parlamentul European trebuie să fie în poziția de a trata aceste provocări în 
același mod exhaustiv și global și de a-și organiza activitățile în consecință; consideră 
că trebuie să i se încredințeze Comisiei pentru afaceri externe coordonarea tuturor 
domeniilor de politică relevante pentru acțiunea externă a UE, iar altor comisii să li se 
solicite avizul;

14. invită Consiliul și Comisia să reflecte la această abordare și să raporteze anual 
Parlamentului cu privire la rolul global al UE, asigurând, astfel, că Parlamentul 
European are un rol activ în definirea și monitorizarea mijloacelor de realizare a 
obiectivelor de politică externă ale UE;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.


