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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky
(2015/2104(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 52 (a článok 132 ods. 2) rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, 
Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre kultúru a 
vzdelávanie a Výboru pre ústavné veci (A8–0000/2015),

Ciele a globálne silné stránky EÚ

A. keďže budúcnosť Európskej únie je spojená s celosvetovým rozvojom; keďže výzvy, 
ktorým čelí EÚ, si vyžadujú globálne riešenia a globálne záležitosti si vyžadujú 
európsku účasť;

B. keďže zásady a ciele vonkajšej politiky Európskej únie sú zakotvené v článku 21 
Zmluvy o Európskej únii a sú úzko prepojené so zásadami a cieľmi Organizácie 
Spojených národov;

C. keďže EÚ si chráni svoje hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, nezávislosť a integritu 
a koná v záujme zachovania mieru, predchádzania konfliktom a posilňovania 
medzinárodnej bezpečnosti, čo je v súlade so zásadami Charty OSN a Helsinského 
záverečného aktu z roku 1975 a cieľmi Parížskej charty pre novú Európu, ktorá bola 
prijatá v roku 1990; keďže EÚ je súčasťou systému kolektívnej bezpečnosti OSN, ako 
aj jednej z oblastných dohôd, ktorých existencia je stanovená v Kapitole VIII charty;

D. keďže EÚ podporuje udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj 
rozvojových krajín s prvoradým cieľom odstránenia chudoby a poskytuje humanitárnu 
pomoc národom, krajinám a regiónom, ktoré musia čeliť prírodným katastrofám alebo 
katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou;

E. keďže EÚ sa usiluje o udržateľnosť životného prostredia tým, že podporuje 
medzinárodné opatrenia a akcie na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia 
a presadzuje udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi;

F. keďže EÚ posilňuje základ sociálnej udržateľnosti tým, že konsoliduje, podporuje a 
presadzuje demokraciu, zásady právneho štátu, ľudské práva a zásady medzinárodného 
práva;

G. keďže EÚ posilňuje hospodársku udržateľnosť tým, že vytvára podnety na integráciu 
všetkých krajín do svetovej ekonomiky, a to aj postupným odstraňovaním obmedzení 
medzinárodného obchodu;

H. keďže EÚ v súlade so svojimi zmluvami presadzuje medzinárodný systém založený na 
silnejšej mnohostrannej spolupráci a dobrej globálnej správe;
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I. keďže hlavný dôraz vonkajšej politiky EÚ sa kladie na bilaterálne vzťahy, spoluprácu a 
partnerstvá s krajinami a skupinami krajín na celom svete; keďže v priebehu posledných 
desaťročí sa venovala osobitná pozornosť geopolitickým cieľom a problémom v jej 
bezprostrednom východnom a južnom susedstve;

J. keďže v kontexte rastúcej globálnej nezávislosti musí EÚ posilniť svoju úlohu 
v dvojstranných vzťahoch, ako aj na mnohostranných fórach;

K. keďže Európska únia je vedúcou svetovou mocnosťou v štyroch prepojených 
politických oblastiach:  obchod, rozvoj, životné prostredie a ľudské práva;

L. keďže EÚ ako najväčší obchodný blok na svete zohráva dôležitú úlohu v dvojstranných 
a mnohostranných obchodných dohodách a vypracovala opatrenia aktívnej obchodnej 
politiky na podporu hospodárskeho rastu, zníženia chudoby a ochrany životného 
prostredia a prírodných zdrojov;

M. keďže EÚ nesie najväčšiu finančnú záťaž v rámci medzinárodnej rozvojovej spolupráce, 
pretože spolu so svojimi členskými štátmi poskytuje viac ako polovicu oficiálnej 
rozvojovej pomoci na celom svete; keďže rozvojové politiky EÚ sú na veľmi vysokej 
úrovni, pretože účinne presadzujú znižovanie chudoby a hospodársku, sociálnu a 
environmentálnu udržateľnosť;

N. keďže EÚ má tiež vedúce postavenie v oblasti environmentálnych politík, najmä v boji 
proti zmene klímy, nielen tým, že stojí na čele a stanovuje si ambiciózne ciele, ale aj 
tým, že sa počas svetových rokovaní neustále zasadzuje o prijímanie záväzných dohôd a 
konkrétnych a merateľných opatrení;

O. keďže EÚ je najhorlivejším obhajcom a propagátorom ľudských práv, kultúrnych 
hodnôt, demokracie a zásad právneho štátu, ktoré sú ustanovené vo všetkých 
bilaterálnych partnerstvách a v jej mnohostrannej politike majú ústredné postavenie;

P. keďže ľudstvo spájajú spoločné hodnoty a záujmy; keďže záťaž a výhody by mali byť 
pri riešení spoločných problémov a presadzovaní spoločných cieľov a hodnôt 
spravodlivo rozdelené;

Systém OSN

Q. keďže systém OSN je prvým a najdôležitejším fórom na zlepšenie globálnej správy a 
presadzovanie hodnôt a záujmov EÚ;

R. keďže charta OSN, podpísaná pred 70 rokmi v San Franciscu, je založená na 
spoločných hodnotách a záujmoch ľudstva; keďže OSN je jedinou univerzálnou a 
demokraticky riadenou svetovou organizáciou;

S. keďže hlavným cieľom po 2. svetovej vojne bolo udržanie mieru a bezpečnosti; keďže 
presadzovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja má v charte ústredné miesto; keďže 
otázky životného prostredia sa v agende OSN objavujú od začiatku 70. rokov; keďže na 
konferencii v Riu (UNCED) v roku 1992 sa politiky v oblasti rozvoja a životného 
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prostredia zlúčili a vznikla kombinácia účinného znižovania chudoby a presadzovania 
trvalo udržateľného rozvoja na celom svete;

T. keďže systém OSN zahŕňa všetky oblasti spolupráce, pričom Bezpečnostná rada 
zohráva ústrednú úlohu v budovaní mieru, udržiavaní mieru a pri prevencii 
bezpečnostných hrozieb, v čom jej pomáhajú podporné a poradné orgány;

U. keďže systém OSN tvorí 19 špecializovaných agentúr, medzi nimi FAO, IFAD, MOP, 
MMF, UNESCO, UNIDO, WHO a skupina Svetovej banky, ako aj 11 fondov a 
programov, napríklad UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, OSN 
Ženy a WFP,1 a 9 funkčných komisií, 5 regionálnych komisií a celý rad ďalších 
takýchto orgánov; keďže so systémom OSN sú spojené aj organizácie ako Svetová 
obchodná organizácia a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu;

V. keďže väčšina týchto agentúr, fondov, programov, komisií a výborov pracuje pod 
záštitou Hospodárskej a sociálnej rady a Valného zhromaždenia OSN, ktorým sa 
niektoré z nich zodpovedajú;

W. keďže v systéme OSN neexistuje žiadny parlament;

Y. keďže EÚ a jej členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní zásad a cieľov 
OSN a riešení spoločných problémov ľudstva; keďže na druhej strane Európa potrebuje 
globálnych partnerov pri riešení vlastných problémov v oblastiach, ako je bezpečnosť, 
ochrana životného prostredia, prisťahovalectvo, ako aj finančnej nestability;

Z. keďže EÚ a jej členské štáty sa rôznymi spôsobmi a v rôznych formách aktívne 
zúčastňujú na práci v rámci systému OSN; keďže napríklad vo WHO Komisia zastupuje 
členské štáty, zatiaľ čo ministri sa zúčastňujú na významných konferenciách; keďže pri 
rokovaniach o životnom prostredí a spolupráci v tejto oblasti má Komisia na základe 
ustanovení zmlúv vedúce postavenie; keďže rozvojová politika je oblasťou spoločných 
právomocí; keďže Valné zhromaždenie a ďalšie všeobecné orgány OSN sú zložené zo 
zástupcov krajín, ktoré sú ich členmi; keďže podľa zmluvy sú členské štáty EÚ povinné 
koordinovať svoj postup na medzinárodných fórach;

Ako lepšie dosahovať plnenie cieľov EÚ v oblasti zahraničnej politiky v rámci OSN

1. zdôrazňuje, že Valné zhromaždenie, ktoré zastupuje vlády všetkých členských krajín, 
musí nájsť spôsoby a prostriedky, ako usmerňovať systém OSN a koordinovať všetky 
jeho činnosti; zastáva názor, že demokratickú správu OSN by malo z dlhodobého 
hľadiska posilniť vytvorenie svetového parlamentu, ktorý by zastupoval ľud;

2. je presvedčený, že je potrebná reforma Bezpečnostnej rady, ktorej zloženie vychádza zo 

                                               
1 FAO: Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo; IFAD: Medzinárodný fond pre poľnohospodársky 
rozvoj; ILO: Medzinárodná organizácia práce; IMF: Medzinárodný menový fond; UNESCO: Organizácia 
Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru; UNIDO: Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj; WHO: 
Svetová zdravotnícka organizácia; UNCTAD: Konferencia OSN pre obchod a rozvoj; UNDP: Rozvojový 
program Organizácie Spojených národov; UNEP: Program OSN pre životné prostredie; UNFPA: Populačný 
fond OSN; UNHCR: Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov; UNICEF: Detský 
fond OSN; WFP: Svetový potravinový program.
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zastaraného svetového usporiadania, aby sa v nej odrazila nová svetová geopolitická 
realita a aby účinnejšie riešila súčasné aj budúce bezpečnostné výzvy;

3. vzhľadom na prínos EÚ k usporiadaniu sveta, pokiaľ ide o mier a bezpečnosť, žiada 
reformu Bezpečnostnej rady, ktorá by Európskej únii zaručila stále miesto; konštatuje, 
že keďže EÚ nie je zastúpená v Bezpečnostnej rade, bremeno spočívajúce v tlmočení, 
obhajovaní a ochrane záujmov EÚ na základe SZBP nesú dvaja stáli a niekoľkí rotujúci 
európski členovia;

4. vyzýva, aby sa ďalej rozvíjali nástroje preventívneho a včasného varovania a posilnené 
schopnosti v oblasti sprostredkovania, a žiada presnejšie mandáty a jasné stratégie 
ukončenia operácií zameraných na budovanie a udržanie mieru; vzhľadom na nedávne 
brutálne činy a prípady porušenia ľudských práv, ktorých sa dopustili extrémistické 
skupiny, naliehavo vyzýva Bezpečnostnú radu, aby vymedzila ambiciózny súbor 
nástrojov a prostriedkov na zabezpečenie účinného predchádzania takýmto brutálnym 
činom;

5. vyjadruje presvedčenie, že hospodársky a sociálny rozmer systému OSN treba značne 
posilniť a že by sa to dalo docieliť zriadením rady pre udržateľný rozvoj, ktorá by bola 
hlavným orgánom rozhodujúcim o všetkých otázkach týkajúcich sa trvalo udržateľného 
rozvoja (na základe troch pilierov – v sociálnej a hospodárskej oblasti a v oblasti 
životného prostredia), pričom by zabezpečovala koordinované a účinné posudzovanie 
potrieb a prijímanie potrebných plánov, rozhodnutí a záväzných opatrení; zdôrazňuje, 
že je to potrebné na efektívne vykonávanie cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, 
ktoré boli prijaté na samite OSN v septembri;

6. vzhľadom na zabezpečenie potrebnej legitimity, efektívnosti a účinnosti rozhodnutí, 
ktoré by táto rada pre udržateľný rozvoj prijímala, sa domnieva, že by mala podobný 
status a zloženie ako Bezpečnostná rada, pričom by mala niekoľko stálych členov 
vrátane EÚ a niekoľko nestálych členov; domnieva sa však, že nijako nemožno 
odôvodniť to, aby nejaká krajina alebo regionálna organizácia mala právo blokovať 
akékoľvek rozhodnutie väčšiny alebo kvalifikovanej väčšiny členov, a preto odmieta 
akúkoľvek formu práva veta;

7. domnieva sa, že táto rada by mala tiež mať veľkú koordinatívnu úlohu vo všetkých 
ostatných oblastiach v rámci systému OSN okrem bezpečnosti; vzhľadom na opakujúce 
sa humanitné katastrofy, ktoré sú spojené s nelegálnou migráciou, a vzhľadom na to, že 
trvalo udržateľný rozvoj krajín pôvodu by mohol uľahčiť v dlhodobom horizonte 
postupné utíchanie nelegálnych migračných vĺn, je presvedčený, že táto rada by mala 
koordinovať prácu agentúr zapojených do tejto problematiky;

8. zastáva názor, že rada pre udržateľný rozvoj by mala koordinovať aj prácu skupiny
Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a Svetovej obchodnej organizácie s 
cieľom zaručiť, aby svoje rozhodnutia prijímali a vykonávali účinným a jednotným 
spôsobom; v tom istom duchu sa preto domnieva, že činnosti neoficiálnej skupiny G20 
by sa mali zlúčiť s činnosťami tejto rady;

9. verí, že okrem podporovania svetového hospodárskeho a sociálneho rozvoja by rada pre 
udržateľný rozvoj mala byť zodpovedná aj za otázky súvisiace s ľudským blahobytom; 
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domnieva sa, že rada pre udržateľný rozvoj by mala zodpovedať aj za kultúrnu 
udržateľnosť, pretože kultúra sa uznáva ako hlavný faktor budovania udržateľných 
spoločností a faktor sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, a to 
začleňovaním vzdelávania, kultúrnej diplomacie, ochrany dedičstva, kreatívneho 
priemyslu a vedeckého výskumu do koncepcie tvorby politík;

10. domnieva sa, že EÚ by mala vo väčšej miere využívať partnerstvá so špecializovanými 
agentúrami, fondmi, programami, komisiami a výbormi OSN pri upevňovaní svojich 
globálnych cieľov, ako aj pri riešení vlastných problémov;

11. zdôrazňuje, že popri uvedených potrebných reformách, ktoré sa majú uskutočniť 
v rámci OSN, je súčasťou lepšieho dosahovania cieľov EÚ v oblasti zahraničnej 
politiky účinnejšia koordinácia rôznych rozmerov jej vonkajšej politiky, tak na 
bilaterálnej, ako aj multilaterálnej úrovni;

12. víta v tejto súvislosti usporiadanie pracovných zoskupení Komisie zvolenej v roku 
2014, na základe ktorého sa podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ stal zodpovedný 
za koordináciu vonkajšej politiky EÚ; zdôrazňuje, že politiky s globálnym rozmerom 
musia mať ústredné miesto v činnosti týchto osobitných zoskupení;

13. zastáva názor, že Európsky parlament musí byť schopný riešiť tieto výzvy rovnako 
komplexne a jednotne a zodpovedajúcim spôsobom organizovať svoju prácu; domnieva 
sa, že Výbor pre zahraničné veci musí byť poverený koordináciou všetkých politických 
oblastí, ktoré súvisia s vonkajšou činnosťou EÚ, pričom ďalšie výbory by boli žiadané 
o stanovisko;

14. vyzýva Radu a Komisiu, aby zvážili takýto prístup a každý rok podávali Parlamentu 
správu o globálnom postavení EÚ, čím by sa zaručilo, aby Európsky parlament zohrával 
aktívnu úlohu pri vymedzovaní a monitorovaní prostriedkov na dosahovanie cieľov EÚ 
v oblasti zahraničnej politiky;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe 
pre vonkajšiu činnosť, Valnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie 
Spojených národov.


