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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION

till rådet om den 75:e sessionen i FN:s generalförsamling
(2020/2128(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av FN-stadgan,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt 
artiklarna 21, 34 och 36,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt 
dess ingress och artikel 18, och FN:s människorättskonventioner och tillhörande 
fakultativa protokoll,

– med beaktande av sin rekommendation av den 5 juli 2018 till rådet om 
FN:s generalförsamlings 73:e session1,

– med beaktande av FN:s resolution, som antogs av generalförsamlingen den 3 maj 2011, 
om Europeiska unionens deltagande i FN:s arbete, som ger EU rätt att tala 
i FN:s generalförsamling och lägga fram muntliga förslag och ändringsförslag som kan 
gå till omröstning på begäran av en medlemsstat och att utöva rätten till genmäle,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 17 juni 2019 om EU-åtgärder för en stärkt 
regelbaserad multilateralism,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 13 juli 2020 om EU:s prioriteringar i FN och 
FN:s 75:e generalförsamling (september 2020–september 2021),

– med beaktande av det tal som Europeiska rådets ordförande Charles Michel höll 
den 25 september 2020 inför FN:s generalförsamling om ”ett starkare och mer 
oberoende EU för en rättvisare värld”,

– med beaktande av den debattartikel som publicerades den 22 september 2020 av 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik med titeln ”EU står sida vid sida med FN”,

– med beaktande av förklaringen om högtidlighållandet av FN:s 75-årsjubileum, som 
antogs av FN:s generalförsamling den 16 september 2020,

– med beaktande av den globala strategin för Europeiska unionens utrikes- och 
säkerhetspolitik från juni 2016,

1 Antagna texter, P8_TA(2018)0312.
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– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om årsrapporten om 
genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken2, 

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar 
utveckling,

– med beaktande av den fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking 
i september 1995, och den deklaration och handlingsplattform för kvinnors egenmakt 
som antogs i Peking samt påföljande slutdokument från FN:s särskilda sessioner, 
Peking +5, +10, +15 och +20, om ytterligare åtgärder och initiativ för att genomföra 
Pekingdeklarationen och handlingsplattformen, vilka antogs den 9 juni 2000, 
den 11 mars 2005, den 2 mars 2010 respektive den 9 mars 2015,

– med beaktande av resolutionen om den globala pakten för säker, ordnad och reguljär 
migration, som godkändes av FN:s generalförsamling den 19 december 2018,

– med beaktande av artikel 118 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Förenta nationerna firar sitt 75-årsjubileum i år. FN har visat sig vara ett viktigt forum 
för internationellt samförstånd, som bygger på fred och säkerhet, hållbar utveckling och 
respekt för de mänskliga rättigheterna och folkrätten, samt en viktig källa till stöd för 
bräckliga stater och sårbara samhällen. I en kontext där FN:s resultat och oumbärliga 
roll ofta förbises i vissa länders strävan att främja ensidiga beslut är det viktigt för EU 
och dess medlemsstater att se till att FN förblir ett effektivt och ändamålsenligt forum 
till förmån för det internationella samfundet och kan fortsätta att leva upp till nuvarande 
och framtida globala utmaningar, något som endast kan uppnås genom multilaterala 
lösningar.

B. Covid-19-pandemin har visat på det akuta behovet av motståndskraftig 
kapacitetsuppbyggnad i hela det internationella samfundet och behovet av en nära 
multilateral dialog och ett nära multilateralt samarbete, särskilt när det gäller tillgången 
till kollektiva nyttigheter. Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling utgör 
en central färdplan för återhämtning och åtgärder och har redan i stort sett godkänts av 
det internationella samfundet. Covid-19 kommer att påskynda negativa trender – 
inbegripet hot mot demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna – 
om inte snabba, betydande och omfattande politiska åtgärder vidtas på global nivå. 
Pandemin har understrukit att friska befolkningsgrupper inte bara är en moralisk 
nödvändighet utan också en förutsättning för ekonomiskt välstånd och ekonomisk 
utveckling, liksom att det är viktigt att investera mer och bättre för att ta itu med kritiska 
hälsobehov på global nivå.

C. FN:s generalsekreterare har visat prov på utmärkt ledarskap när det gäller att gå vidare 
med reformen av FN. Som en av FN:s ledande finansiärer har EU visat ett viktigt 

2 Antagna texter, P9_TA(2020)0008.
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engagemang för effektiv multilateralism genom sitt politiska, symboliska och 
ekonomiska stöd till FN.

1. Europaparlamentet rekommenderar rådet

a) att fortsätta sina viktiga uppnådda resultat när det gäller stöd till effektiv 
multilateralism, till effektiva och multilaterala organisationer som är öppna för 
insyn och i synnerhet till FN som ett oumbärligt forum för multilaterala lösningar 
på globala utmaningar och för politisk utåtriktad verksamhet, politisk dialog och 
politiskt samförstånd i hela det internationella samfundet; parlamentet välkomnar 
rådets slutsatser av den 13 juli 2020 om EU:s prioriteringar i FN och 
FN:s 75:e generalförsamling, som ses som effektiva forum för att främja 
universella värden som också är EU:s grundläggande värden,

b) att inta ståndpunkten att EU i en multipolär kontext, där vissa länder verkar för 
selektiv multilateralism snarare än effektiv multilateralism förankrad i universella 
värden, måste sträva efter att ytterligare främja ett ovillkorligt åtagande från 
FN-medlemmarnas sida för universella värden, ett regelbaserat system och de 
mänskliga rättigheternas företräde inom alla politikområden; parlamentet vill se 
att integreringen av sådana värden främjas inom FN:s samtliga politik- och 
programområden, i nära samarbete med likasinnade länder, i syfte att främja 
politisk dialog och politiska lösningar, genomförande och integreringskapacitet,

c) att fortsätta sina ansträngningar för att göra det möjligt för EU och dess 
medlemsstater att alltmer tala med en röst i FN, framför allt när det gäller 
FN:s säkerhetsråd och goda uppnådda resultat i samarbete med permanenta och 
roterande medlemmar i FN:s säkerhetsråd som är EU-medlemsstater, med 
FN:s generalförsamling och med FN:s råd för mänskliga rättigheter; parlamentet 
berömmer Europeiska utrikestjänsten och dess delegationer samt 
EU-medlemsstaternas delegationer för den utmärkta roll som de spelar när det 
gäller att underlätta sådan dialog och sådant samarbete,

d) att erkänna den potential som direkt regionalt deltagande i FN har genom att 
stödja möjligheten för andra organisationer som t.ex. Afrikanska unionen (AU) att 
begära särskild utökad observatörsstatus,

e) att fortsätta att ge FN:s generalsekreterare värdefullt stöd i hans strävan att föra 
reformprogrammet framåt i FN och stärka FN:s förmåga att främja utveckling, 
verka för fred och säkerhet och rationalisera sitt interna förvaltningssystem i syfte 
att skapa ett effektivt, ekonomiskt hållbart och ansvarigt FN som är öppet för 
insyn och som kan återknyta kontakten med medborgarna; parlamentet 
understryker att de stora framsteg som gjorts i FN:s reformprocess har varit på det 
administrativa och byråkratiska området, samtidigt som stora politiska reformer 
ännu inte har genomförts,

f) att fortsätta att sträva efter större synergieffekter mellan det arbete som görs 
i FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s generalförsamling och 
FN:s säkerhetsråd; parlamentet berömmer EU:s arbete med att stödja 
människorättsrådets arbete, mot bakgrund av behovet av att integrera respekten 
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för de mänskliga rättigheterna i FN:s hela beslutsfattande och inom FN:s samtliga 
politikområden,

g) att fortsätta att utöka sin verktygslåda för diplomati och utåtriktad verksamhet, 
särskilt när det gäller klimatdiplomati, fred och säkerhet, rättvis globalisering och 
förmåga att söka nå politisk dialog och politiskt samförstånd, inte bara med 
FN-medlemmar utan också med relevanta samtalspartner som t.ex. städer, 
regioner, den akademiska världen, det civila samhället och den privata sektorn,

h) att utöka trepartssamarbetet mellan EU, AU och FN ytterligare; parlamentet 
betonar vikten av att fortsätta att utveckla AU:s kapacitet när det gäller 
krisförebyggande, krishantering och konfliktlösning på den afrikanska 
kontinenten samt kapacitet inom andra politikområden av betydelse för 
Afrikas säkerhet och stabilitet, även i frågor som rör ekonomi och miljö och när 
det gäller tillgången till kollektiva nyttigheter; parlamentet anser att EU:s förmåga 
att leva upp till den afrikanska kontinentens och dess institutioners 
partnerskapsförväntningar kan utgöra en enorm attraktionskraft; parlamentet 
understryker vikten av en närmare politisk dialog och dialog om policyn med 
EU:s partner i Afrika, även inom den parlamentariska dimensionen,

i) att fortsätta dialogen om FN-systemets förmåga att leva upp till och utöka sin 
förmåga när det gäller ansvaret att skydda; parlamentet betonar vikten av dialog 
och samarbete med FN om effektiva fredsbevarande uppdrag med tydliga mål, 
en tydlig genomförandekapacitet och effektiva mekanismer, som inkluderar 
kvinnors perspektiv i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 och alla 
påföljande resolutioner, samt behovet av att säkerställa respekten för de mänskliga 
rättigheterna och skyddet av civila, vilket står i centrum för de fredsbevarande 
mandaten; parlamentet understryker vikten av EU-stöd till länder som håller på att 
ta sig ur våldsamma konflikter och efterlyser därför ett förstärkt samarbete för att 
ta itu med den bräckliga övergångssituationen, bland annat genom att stärka det 
nationella egenansvaret och att befästa de framsteg som gjorts inom 
fredsbyggande,

j) att vidareutveckla EU:s medlingsförmåga för krisförebyggande, krishantering och 
konfliktlösning i synergi med FN:s insatser, där Berlinprocessen utgör ett bra 
exempel på EU-stöd för och i synergi med FN-ledda medlingsinsatser,

k) att fortsätta att gå i bräschen när det gäller att mobilisera alla medel för 
ett effektivt genomförande och en effektiv uppföljning av målen i Agenda 2030 
i all EU-politik som rör interna och externa frågor; parlamentet betonar det akuta 
behovet av att på lämpligt sätt stödja och erkänna det viktiga och oumbärliga 
arbete som görs av humanitära organisationer som t.ex. 
Världslivsmedelsprogrammet,

l) att ställa sig bakom den begäran som FN:s generalsekreterare gett uttryck för om 
att ett tillgängligt covid-19-vaccin till överkomligt pris ska betraktas som 
en global kollektiv nyttighet,

m) att fortsätta att sträva efter och utöka kapacitetssamarbetet inom FN-systemet för 
att främja effektiva gemensamma standarder inom nya politikområden som rör 



PR\1215516SV.docx 7/7 PE658.932v01-00

SV

t.ex. dataskydd, tillbörlig aktsamhet, artificiell intelligens eller cyberrymden, 
samtidigt som man främjar lämpligt stöd till de länder som skulle vilja utöka sin 
tillsynskapacitet och sitt genomförande av standarder,

n) att ta itu med migration och tvångsförflyttningar och samarbeta kring 
genomförandet av både den globala migrationspakten och den globala 
flyktingpakten; att ställa sig bakom och stärka det arbete som görs av relevanta 
FN-organ som t.ex. UNHCR och FN:s hjälporganisation (UNRWA),

o) att ytterligare stärka det integrerade stödet för jämställdhet och 
kvinnors egenmakt, i linje med Pekingdeklarationen och dess handlingsplattform, 
med särskilt fokus på att utrota våld mot kvinnor och flickor och att stödja 
kvinnors meningsfulla och aktiva deltagande i alla delar av det offentliga livet,

p) att ingå nära samråd med parlamentet om genomförandeprocessen för 
rådets slutsatser och att samarbeta med parlamentet på alla de politikområden där 
parlamentarisk diplomati kan skapa värdefulla synergieffekter och stärka hela 
EU:s förmåga när det gäller utåtriktad verksamhet och positiva effekter samt 
ledarskap.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till 
rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik, kommissionen samt för kännedom till FN:s generalförsamling och 
FN:s generalsekreterare.


