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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi Evropske unije v Združenih narodih – kako bolje uresničiti cilje zunanje politike 
EU
(2015/2104(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 52 (in drugega odstavka člena 132) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenj Odbora za razvoj, Odbora 
za mednarodno trgovino, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za kulturo in 
izobraževanje in Odbora za ustavne zadeve (A8-0000/2015),

Cilji in vpliv EU v svetu

A. ker je prihodnost Evropske unije povezana s svetovnim razvojem; ker izzivi, s katerimi 
se sooča EU, zahtevajo globalne rešitve, globalna vprašanja pa zahtevajo evropske 
ukrepe;

B. ker so načela in cilji zunanje politike Evropske unije zapisani v členu 21 Pogodbe o 
Evropski uniji in so tesno povezani z načeli in cilji Združenih narodov;

C. ker EU ščiti svoje vrednote, temeljne interese, varnost, neodvisnost in celovitost ter si 
prizadeva za mir, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti v skladu z 
načeli ustanovne listine Združenih narodov in Helsinške sklepne listine iz leta 1975 ter 
v skladu s cilji Pariške listine za novo Evropo, ki je bila sprejeta leta 1990; ker je EU del 
kolektivnega varnostnega sistema Združenih narodov, tudi kot eden od regionalnih 
dogovorov, predvidenih v poglavju VIII ustanovne listine;

D. ker EU spodbuja trajnostni gospodarski, socialni in okoljski razvoj držav v razvoju s 
poglavitnim ciljem izkoreninjenja revščine ter ponuja humanitarno pomoč prebivalstvu, 
državam in regijam, ki se spopadajo z naravnimi nesrečami ali nesrečami, ki jih 
povzroči človek;

E. ker si Evropska unija prizadeva za okoljsko trajnost s spodbujanjem mednarodnih 
ukrepov in dejavnosti za ohranitev in izboljšanje kakovosti okolja in trajnostnega 
upravljanja naravnih virov;

F. ker EU krepi temelje socialne vzdržnosti z utrjevanjem, podporo in spodbujanjem 
demokracije, pravne države, človekovih pravic in načel mednarodnega prava;

G. ker EU krepi ekonomsko vzdržnost s spodbujanjem vključevanja vseh držav v svetovno 
gospodarstvo, tudi s postopno odpravo omejitev v mednarodni trgovini;

H. ker EU v skladu s svojimi pogodbami spodbuja mednarodni sistem, ki temelji na 
tesnejšem večstranskem sodelovanju in dobrem svetovnem redu;

I. ker je bila zunanja politika EU v glavnem osredotočena na dvostranske odnose ter na 
sodelovanje in partnerstvo z državami in skupinami držav po vsem svetu; ker je bila v 
zadnjih desetletjih posebna pozornost namenjena geopolitičnim ciljem in negotovostim 
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v njenem neposrednem vzhodnem in južnem sosedstvu;

J. ker mora EU z vidika vse večje svetovne soodvisnosti okrepiti svojo vlogo v 
dvostranskih odnosih in v večstranskih forumih;

K. ker je Evropska unija vodilna v svetu na štirih, medsebojno povezanih področjih 
politike: trgovina, razvoj, okolje in človekove pravice;

L. ker ima EU kot največje trgovinsko območje v svetu pomembno vlogo v dvostranskih 
in večstranskih trgovinskih dogovorih in je razvila aktivne ukrepe trgovinske politike za 
spodbujanje gospodarske rasti, zmanjševanje revščine ter varstvo okolja in naravnih 
virov;

M. ker EU nosi največje finančno breme v mednarodnem razvojnem sodelovanju, saj več 
kot polovico uradne razvojne pomoči v svetu zagotavljajo EU in njene države članice; 
ker razvojne politike EU dosegajo dobre rezultate z uspešnim spodbujanjem 
zmanjševanja revščine kot tudi ekonomske in socialne vzdržnosti ter okoljske trajnosti;

N. ker ima EU pomembno vlogo tudi na področju okoljske politike, zlasti v boju proti 
podnebnim spremembam, ne le zato, ker je pri tem vodilna in uvaja ambiciozne cilje, 
temveč tudi zato, ker se v svetovnih pogajanjih vztrajno zavzema za spoštovanje 
sporazumov ter sprejetje oprijemljivih in merljivih ukrepov;

O. ker je EU najbolj predana zagovornica in podpornica človekovih pravic, kulturnih 
vrednot, demokracije in pravne države, katerih spoštovanje je vključeno v vsa njena 
dvostranska partnerstva in ima osrednje mesto v njeni večstranski politiki;

P. ker ima človeštvo skupne vrednote in interese; ker bi morali biti bremena in koristi pri 
reševanju skupnih težav ter spodbujanju skupnih ciljev in vrednot pravično 
porazdeljeni;

Sistem Združenih narodov,

Q. ker je sistem Združenih narodov najprej in predvsem svetovni forum za izboljšanje 
svetovnega reda ter spodbujanje vrednot in interesov EU;

R. ker ustanovna listina Združenih narodov, podpisana pred 70 leti v San Franciscu, 
temelji na skupnih vrednotah in interesih človeštva; ker so Združeni narodi edina 
univerzalna in demokratično vodena svetovna organizacija;

S. ker je bil glavni cilj po drugi svetovni vojni ohranjanje miru in varnosti; ker je imelo 
spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja osrednje mesto v ustanovni listini; 
ker so okoljska vprašanja na dnevnem redu ZN že od zgodnjih sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja; ker so bile na Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju 
(UNCED) v Riu leta 1992 razvojne in okoljske politike združene v kombinacijo 
ukrepov za učinkovito zmanjševanje revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja po 
vsem svetu;

T. ker sistem Združenih narodov pokriva vsa področja sodelovanja, pri čemer ima 
Varnostni svet ZN, ki mu pomagajo pomožni in svetovalni organi, osrednjo vlogo za 
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gradnjo in ohranjanje miru ter preprečevanje varnostnih groženj;

U. ker sistem Združenih narodov sestavlja 19 specializiranih agencij, med drugim FAO, 
IFAD, ILO, IMF, UNESCO, UNIDO, WHO in skupina Svetovne banke, ter 11 skladov 
in programov, med drugim UNCTAD, UNDP, UNEP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, 
Agencija ZN za ženske in WFP1, kot tudi devet funkcionalnih komisij, pet regionalnih 
komisij ter številni drugi podobni organi; ker so organizacije, kot sta Svetovna 
trgovinska organizacija in Mednarodna agencija za atomsko energijo, tudi povezane s 
sistemom ZN;

V. ker večina teh agencij, skladov, programov, komisij in odborov dela pod okriljem 
Ekonomskega in socialnega sveta in Generalne skupščine, katerima nekatere od njih 
poročajo;

W. ker sistem Združenih narodov nima parlamenta;

Y. ker imajo EU in njene države članice ključno vlogo pri spodbujanju načel in ciljev 
Združenih narodov in pri reševanju skupnih težav, s katerimi se sooča človeštvo; ker 
EU po drugi strani potrebuje partnerje na svetovni ravni za reševanje svojih težav na 
področjih, kot so varnost, varstvo okolja, priseljevanje in odprava finančne negotovosti;

Z. ker EU in njene države članice na različne načine in v različnih oblikah dejavno 
sodelujejo pri delu sistema Združenih narodov; ker na primer v STO Komisija zastopa 
države članice, ministri pa se udeležujejo pomembnih konferenc; ker ima Komisija na 
podlagi določb Pogodbe vodilno vlogo v pogajanjih in sodelovanju na področju okolja; 
ker je razvojna politika področje deljenih pristojnosti; ker Generalno skupščino in druge 
univerzalne organe ZN sestavljajo predstavniki njihovih držav članic; ker morajo države 
članice EU v skladu s Pogodbo usklajevati svoje ukrepe v vseh mednarodnih forumih;

Kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU v okviru ZN

1. poudarja, da mora imeti Generalna skupščina, ki predstavlja vlade vseh držav članic, 
načine in sredstva za usmerjanje sistema Združenih narodov ter usklajevanje vseh 
njegovih dejavnosti; je mnenja, da je treba demokratično upravljanje Združenih narodov 
na dolgi rok okrepiti z ustanovitvijo svetovnega parlamenta, ki bo zastopal ljudi;

2. je prepričan, da je treba Varnostni svet, katerega sestava temelji na zastareli svetovni 
ureditvi, preoblikovati, da bo odražal novo svetovno geopolitično stvarnost in 
učinkoviteje reševal sedanje in prihodnje varnostne izzive;

3. glede na prispevek EU k strukturi miru in varnosti v svetu poziva k reformi 
Varnostnega sveta, ki bo zagotovila stalni sedež Evropske unije; ugotavlja, da je zaradi 

                                               
1 FAO: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo; IFAD: Mednarodni sklad za razvoj 

kmetijstva; ILO: Mednarodna organizacija dela; IMF: Mednarodni denarni sklad; UNESCO: 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo; UNIDO: Organizacija Združenih 
narodov za industrijski razvoj; WHO: Svetovna zdravstvena organizacija; UNCTAD: Konferenca 
Združenih narodov za trgovino in razvoj; UNDP: Program Združenih narodov za razvoj; UNEP: 
Program Združenih narodov za okolje; UNFPA: Sklad Združenih narodov za prebivalstvo; UNHCR: 
Urad Visokega komisarja Združenih narodov za begunce; UNICEF: Sklad Združenih narodov za 
otroke; WFP: Svetovni program za hrano.
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odsotnosti EU v Varnostnem svetu breme opozarjanja na in zavzemanja za interese EU 
ter njihove obrambe na podlagi usklajene skupne zunanje in varnostne politike na dveh 
stalnih evropskih članicah in evropskih članicah, ki se izmenjujejo;

4. poziva k nadaljnjemu razvoju preventivnih instrumentov in instrumentov zgodnjega 
opozarjanja ter k okrepljenim zmogljivostim Združenih narodov za mediacijo kot tudi k 
natančnejšim nalogam in jasnim strategijam umika na področju operacij za gradnjo in 
ohranjanje miru; ob upoštevanju nedavnih grozodejstev in kršitev človekovih pravic, ki 
so jih zagrešile nekatere skupine skrajnežev, poziva Varnostni svet, naj opredeli 
ambiciozen sklop orodij in sredstev za učinkovito preprečevanje takih grozodejstev;

5. meni, da je treba gospodarsko in socialno razsežnost sistema Združenih narodov znatno 
okrepiti ter da je to mogoče doseči z ustanovitvijo sveta za trajnostni razvoj kot 
glavnega organa odločanja za vse zadeve, povezane s trajnostnim razvojem (na podlagi 
treh stebrov: socialnega, gospodarskega in okoljskega), z zagotavljanjem usklajenih in 
učinkovitih ocen potreb ter s sprejetjem načrtov, odločitev in zavezujočih ukrepov; 
poudarja, da je to nujno za učinkovito doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili 
sprejeti na vrhu ZN septembra;

6. meni, da morata biti za zagotavljanje legitimnosti, učinkovitosti in uspešnosti odločitev 
sveta za trajnostni razvoj njegov status in sestava podobna statusu in sestavi 
Varnostnega sveta, in sicer z nekaj stalnimi članicami, vključno z EU, ter članicami, ki 
se izmenjujejo; vendar meni, da ni mogoče z ničimer upravičiti pravice države ali 
regionalne organizacije, da ustavi odločitev, ki jo je sprejela večina ali kvalificirana 
večina članic, ter zato nasprotuje vsakršni pravici veta;

7. meni, da bi moral imeti ta svet tudi močno vlogo usklajevalca na vseh področjih sistema 
Združenih narodov, razen varnosti; glede na ponavljajoče se humanitarne katastrofe, 
povezane z nedovoljenimi migracijami, in ob upoštevanju, da bi lahko trajnostni razvoj 
držav izvora na dolgi rok spodbudil upad nedovoljenih migracijskih tokov, je prepričan, 
da bi moral ta svet usklajevati delo vseh agencij, povezanih s tem vprašanjem;

8. meni, da bi moral svet za trajnostni razvoj usklajevati tudi delo skupine Svetovne banke, 
Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne trgovinske organizacije, da bodo njihove 
odločitve sprejete ter ukrepi izvedeni na učinkovit in skladen način; v istem duhu meni, 
da bi bilo treba dejavnosti neuradne skupine G-20 združiti z dejavnostmi tega sveta;

9. meni, da bi moral biti poleg spodbujanja gospodarskega in družbenega razvoja svet za 
trajnostni razvoj odgovoren tudi za vprašanja, povezana z blaginjo ljudi; poleg tega bi 
moral biti odgovoren za trajnost z vidika kulture, saj je kultura, skupaj z družbenim, 
gospodarskim in okoljskim razvojem, prek vključevanja izobraževanja, kulturne 
diplomacije, varstva dediščine, ustvarjalnega sektorja in znanstvenih raziskav v 
oblikovanje politik priznana kot ključni dejavnik trajnostnih družb;

10. meni, da bi morala EU bolje izkoristiti partnerstvo s specializiranimi agencijami, skladi, 
programi, komisijami in odbori Združenih narodov, tako za utrjevanje svojih svetovnih 
ciljev kot tudi za reševanje svojih težav;

11. poudarja, da poleg teh reform, ki jih je treba izpeljati v Združenih narodih, boljše 
uresničevanje ciljev zunanje politike EU zahteva učinkovitejše usklajevanje vseh 
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razsežnosti te politike, tako na dvostranski kot na večstranski ravni;

12. v zvezi s tem pozdravlja organizacijo dela Komisije, imenovane leta 2014, v grozde, s 
čimer je podpredsednici Komisije/visoki predstavnici podeljena odgovornost za 
usklajevanje zunanje politike EU; poudarja, da morajo biti politike s svetovno 
razsežnostjo v središču dela tega posebnega grozda;

13. meni, da mora biti Evropski parlament zmožen obravnavati te izzive na enako celovit in 
vseobsegajoč način ter ustrezno organizirati svoje delo; meni tudi, da je treba Odboru za 
zunanje zadeve zaupati usklajevanje vseh področij politike, ki so pomembna za zunanje 
delovanje EU, pri čemer je treba druge odbore pozvati, da izrazijo svoje mnenje;

14. poziva Svet in Komisijo, naj razmislita o tem pristopu in letno poročata Parlamentu o 
svetovni vlogi EU, tako da bo imel Evropski parlament dejavno vlogo pri 
opredeljevanju in spremljanju sredstev za uresničevanje ciljev zunanje politike EU;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 
službi za zunanje delovanje, Generalni skupščini Združenih narodov ter generalnemu 
sekretarju Združenih narodov.


