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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?
(2015/2104(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 52 och 132.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från 
utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, budgetkontrollutskottet, 
utskottet för kultur och utbildning och utskottet för konstitutionella frågor 
(A8-0000/2015), och av följande skäl:

EU:s mål och globala styrkor

A. Europeiska unionens framtid är sammanlänkad med den globala utvecklingen. Globala 
lösningar behövs för de utmaningar som EU ställs inför, och insatser från EU:s sida 
behövs för globala frågeställningar.

B. Principerna och målen för Europeiska unionens externa politik är fastställda i artikel 21 
i fördraget om Europeiska unionen och är nära sammanlänkade med Förenta 
nationernas principer och mål.

C. EU skyddar sina värden, sina grundläggande intressen, sin säkerhet, sitt oberoende och 
sin integritet och arbetar för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka 
internationell säkerhet, i enlighet med principerna i FN-stadgan samt principerna i 
Helsingforsavtalets slutakt från 1975 och målen i Parisstadgan för ett nytt Europa, som 
antogs 1990. EU är en del av FN:s kollektiva säkerhetssystem och är även ett av de 
regionala avtal som nämns i kapitel VIII i FN-stadgan.

D. EU främjar en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i 
utvecklingsländerna med det primära syftet att utrota fattigdom, och tillhandahåller 
humanitärt bistånd åt befolkningar, länder och regioner som drabbas av naturkatastrofer 
eller katastrofer orsakade av människor.

E. EU arbetar för miljömässig hållbarhet genom att främja internationella åtgärder och 
insatser för att bevara och förbättra miljön och en hållbar förvaltning av jordens 
naturresurser.

F. EU stärker grunden för social hållbarhet genom att konsolidera, stödja och främja 
demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna samt principerna i folkrätten.

G. EU ökar den ekonomiska hållbarheten genom att arbeta för att alla länder integreras i 
världsekonomin, bland annat genom att gradvis avskaffa restriktioner för internationell 
handel.

H. Enligt fördragen ska EU främja ett internationellt system som bygger på fördjupat 
multilateralt samarbete och ett gott globalt styre.
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I. Tyngdpunkten i EU:s externa politik har utgjorts av bilaterala förbindelser, samarbete 
och partnerskap med länder och grupper av länder över hela världen. Under de senaste 
årtiondena har särskild uppmärksamhet ägnats åt de geopolitiska mål och problem som 
rör de grannländer i öster och söder som gränsar direkt till unionen.

J. I en tid då det ömsesidiga beroendet i världen ökar måste EU stärka sin roll både inom 
bilaterala förbindelser och i multilaterala forum.

K. Europeiska unionen är världens ledande stormakt inom de fyra närbesläktade 
politikområdena handel, utveckling, miljö och mänskliga rättigheter.

L. Som världens största handelsblock har EU en framträdande roll i bilaterala och 
multilaterala handelsavtal och har utvecklat aktiva handelspolitiska åtgärder för att 
främja ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning samt skydd av miljön och 
naturresurserna.

M. EU står för den största kostnaden för internationellt utvecklingssamarbete, eftersom mer 
än hälften av det offentliga utvecklingsbiståndet världen över tillhandahålls av EU och 
dess medlemsstater. EU:s utvecklingspolitik håller hög kvalitet och främjar 
fattigdomsbekämpning och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet på ett 
effektivt sätt.

N. EU intar även en ledande roll inom miljöpolitiken, främst i kampen mot 
klimatförändringarna, och då inte bara genom att ligga i framkant och tillämpa 
ambitiösa mål på sig själv, utan även genom att ständigt förespråka förpliktigande avtal 
samt konkreta och mätbara åtgärder i globala förhandlingar.

O. EU är den mest engagerade försvararen av och förespråkaren för mänskliga rättigheter, 
kulturella värden, demokrati och rättsstaten, vars bestämmelser återfinns i alla dess 
bilaterala partnerskap och har en central plats i dess multilaterala politik.

P. Mänskligheten har gemensamma värden och intressen. Kostnaderna för och nyttan av 
att lösa gemensamma problem och främja gemensamma mål och värden bör vara 
rättvist fördelade.

FN-systemet

Q. FN-systemet är det främsta och viktigaste globala forumet i arbetet med att förbättra 
global styrning och främja EU:s värden och intressen.

R. Förenta nationernas stadga, som undertecknades i San Francisco för 70 år sedan, utgår 
från mänsklighetens gemensamma värden och intressen. Förenta nationerna är den enda 
universella och demokratiskt styrda globala organisationen.

S. Det huvudsakliga målet efter andra världskriget var att upprätthålla fred och säkerhet. 
Arbetet med att främja ekonomisk och social utveckling hade en central plats i stadgan. 
Miljöfrågor har kommit upp på FN:s dagordning sedan början av 1970-talet. Vid 
Riokonferensen (Unced) 1992 slogs utvecklings- och miljöpolitiken ihop till en politik 
som kombinerade effektiv fattigdomsbekämpning och främjande av hållbar utveckling 
över hela världen.
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T. Med FN:s säkerhetsråd i centrum täcker FN-systemet alla samarbetsområden för att 
främja och bevara fred och förebygga säkerhetshot, och bistås i detta sammanhang av 
underordnade och rådgivande organ.

U. FN-systemet består av nitton fackorgan, bland annat FAO, IFAD, ILO, IMF, Unesco, 
Unido, WHO och Världsbanksgruppen, och omfattar elva fonder och program, bland 
annat Unctad, UNDP, Unep, UNFPA, UNHCR, Unicef, UN Women och WFP1, samt 
nio fackkommissioner, fem regionala kommissioner och ett antal andra liknande organ. 
Organisationer som Världshandelsorganisationen och Internationella atomenergiorganet 
är även knutna till FN-systemet.

V. De flesta av dessa organ, fonder, program, kommissioner och kommittéer arbetar under 
överinseende av Ekonomiska och sociala rådet och FN:s generalförsamling, som några 
av dem rapporterar till.

W. FN-systemet har inte något parlament.

Y. Å ena sidan har EU och medlemsstaterna en avgörande roll när det gäller att främja 
FN:s principer och mål samt att lösa mänsklighetens gemensamma problem. Å andra 
sidan behöver Europa globala partner för att lösa sina egna problem på områden såsom 
säkerhet, miljöskydd, migration och finansiell instabilitet.

Z. EU och dess medlemsstater deltar aktivt på olika sätt och i olika former inom FN-
systemets verksamhet. Inom till exempel WTO företräder kommissionen 
medlemsstaterna, medan ministrarna deltar vid större konferenser. Vid 
miljöförhandlingar och miljösamarbeten intar kommissionen en ledande roll med 
utgångspunkt i bestämmelserna i fördragen. Utvecklingspolitiken är ett område med 
delade befogenheter. FN:s generalförsamling och andra universella FN-organ utgörs av 
företrädare för deras respektive medlemsländer. Enligt fördraget är medlemsstaterna 
skyldiga att samordna sitt uppträdande inom alla internationella forum.

Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre i FN?

1. Europaparlamentet betonar att FN:s generalförsamling, som företräder alla 
medlemsländers regeringar, måste ha tillgång till former och metoder för att ange 
riktningen för FN-systemet och samordna alla sina aktiviteter. Parlamentet anser att 
FN:s demokratiska styre bör stärkas på längre sikt genom inrättandet av ett 
världsparlament som företräder folket.

2. Europaparlamentet är övertygat om att FN:s säkerhetsråd, vars sammansättning utgår 
från en förlegad världsordning, måste reformeras för att återspegla den nya geopolitiska 
verkligheten i världen och för att bemöta nuvarande och kommande 
säkerhetsutmaningar på ett mer effektivt sätt.

                                               
1 FAO: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation; IFAD: Internationella jordbruksutvecklingsfonden; ILO: 
Internationella arbetsorganisationen; IMF: Internationella valutafonden; Unesco: FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur; Unido: FN:s organisation för industriell utveckling; WHO: 
Världshälsoorganisationen; Unctad: FN:s konferens för handel och utveckling; UNDP: 
FN:s utvecklingsprogram; Unep: FN:s miljöprogram; UNFPA: FN:s befolkningsfond; UNHCR: 
FN:s flyktingkommissariat; Unicef: FN:s barnfond; WFP: Världslivsmedelsprogrammet.
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3. Europaparlamentet föreslår att FN:s säkerhetsråd reformeras så att EU garanteras en 
permanent plats med tanke på EU:s bidrag till freds- och säkerhetsstrukturen i världen. 
Eftersom EU saknas i FN:s säkerhetsråd, konstaterar parlamentet att det blir de två 
permanenta och de roterande europeiska medlemmarnas uppgift att upprepa, förespråka 
och försvara EU:s intressen utifrån en samordnad gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik.

4. Europaparlamentet efterlyser en ytterligare utveckling av preventiva verktyg och 
verktyg för tidig varning samt ökad medlingsförmåga för FN och mer precisa mandat 
och tydliga exitstrategier för fredsbyggande och fredsbevarande åtgärder. Med tanke på 
vissa extremistgruppers illdåd och kränkningar av de mänskliga rättigheterna under 
senare tid uppmanar parlamentet med kraft FN:s säkerhetsråd att definiera en ambitiös 
verktygslåda för att se till att dessa illdåd förebyggs på ett effektivt sätt.

5. Europaparlamentet är övertygat om att FN-systemets ekonomiska och sociala dimension 
måste stärkas betydligt och att detta skulle kunna uppnås genom att ett råd för hållbar 
utveckling inrättas som det viktigaste beslutsfattande organet för alla frågor som rör 
hållbar utveckling (utifrån de tre pelarna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet) 
för att se till att behoven bedöms på ett samordnat och effektivt sätt och att nödvändiga 
färdplaner, beslut och bindande åtgärder antas. Parlamentet betonar att detta är 
nödvändigt för att effektivt genomföra de mål för hållbar utveckling som ska antas av 
FN-toppmötet i september.

6. Europaparlamentet anser att för att säkerställa den nödvändiga legitimiteten, 
effektiviteten och ändamålsenligheten i de beslut som detta råd för hållbar utveckling 
skulle fatta, bör dess status och sammansättning motsvara FN:s säkerhetsråds med få 
permanenta medlemmar, häribland EU, samt några roterande. Parlamentet anser dock 
att det inte finns något som kan motivera att ett land eller en regional organisation ges 
rätt att stoppa ett beslut som fattats av en majoritet eller en kvalificerad majoritet av 
medlemmarna, och förkastar därför alla former av vetorätt.

7. Europaparlamentet anser att detta råd även bör ha en stark samordnande roll på alla 
andra områden i FN-systemet förutom säkerhet. Mot bakgrund av de återkommande 
mänskliga katastroferna i samband med olaglig migration, och med tanke på att en 
hållbar utveckling i ursprungsländerna skulle kunna hjälpa till att minska de olagliga 
migrationsflödena på längre sikt, är parlamentet övertygat om att detta råd bör samordna 
arbetet för alla organ som arbetar med detta problem.

8. Europaparlamentet anser att rådet för hållbar utveckling även bör samordna 
Världsbanksgruppens, Internationella valutafondens och Världshandelsorganisationens 
arbete för att säkerställa att deras respektive beslut fattas och verkställs på ett effektivt 
och konsekvent sätt. Parlamentet anser därför i samma anda att den inofficiella 
G20-gruppens aktiviteter bör slås ihop med detta råds verksamhet.

9. Europaparlamentet anser att rådet för hållbar utveckling, förutom att främja ekonomisk 
och social utveckling i världen, även bör ansvara för frågor som rör människors 
välbefinnande. Parlamentet anser att rådet för hållbar utveckling även bör ansvara för 
kulturell hållbarhet, eftersom kultur tillsammans med social, ekonomisk och 
miljömässig utveckling anses vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa hållbara 
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samhällen genom att integrera utbildning, kulturell diplomati, skydd av kulturarv, den 
kreativa sektorn och vetenskaplig forskning i utformningen av politiken.

10. Europaparlamentet anser att EU bör dra mer nytta av partnerskap med FN:s fackorgan, 
fonder, program, kommissioner och kommittéer för att både förbättra sina globala mål 
och lösa sina egna problem.

11. Europaparlamentet betonar att ett bättre uppfyllande av EU:s utrikespolitiska mål, 
förutom dessa nödvändiga reformer, som genomförs inom FN, gör att de olika 
dimensionerna av unionens hela externa politik – såväl den bilaterala som den 
multilaterala – kan samordnas mer ändamålsenligt.

12. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende att den kommission som valdes 2014 har 
organiserat sitt arbete i kluster och gett vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvaret för att samordna 
EU:s utrikespolitik. Parlamentet betonar att politikområden med en global dimension 
måste utgöra kärnan för arbetet i detta specifika kluster.

13. Europaparlamentet anser att Europaparlamentet måste kunna ta itu med dessa 
utmaningar på samma omfattande och övergripande sätt samt organisera sitt arbete på 
motsvarande sätt. Parlamentet anser att utskottet för utrikesfrågor måste anförtros 
samordningen av alla de politikområden som är relevanta för EU:s yttre åtgärder, 
samtidigt som andra utskott ombeds yttra sig.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att reflektera över detta 
förfarande och att årligen rapportera till parlamentet om EU:s roll i världen för att på så 
sätt se till att Europaparlamentet intar en aktiv roll i fastställandet och övervakningen av 
medlen för att uppnå EU:s utrikespolitiska mål.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalförsamling och 
FN:s generalsekreterare.


