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SPLOŠNI PREGLED RAZVOJNE POLITIKE

Razvojna politika je v središču zunanjih politik Evropske unije. Njen namen je
zmanjšati in končno izkoreniniti revščino, je pa tudi glavni odziv Unije na agendo OZN
za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). Njeni cilji so izkoreninjenje revščine,
trajnostni razvoj, varstvo človekovih pravic in demokracije, enakost spolov, mir in
vključujoče družbe ter spopadanje z okolijskimi in podnebnimi izzivi. Unija deluje
v svetovnem merilu in je največja donatorica razvojne pomoči na svetu. Za učinkovito
zagotavljanje pomoči sta bistvenega pomena sodelovanje z državami članicami EU
in usklajevanje z agendo 2030.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 21(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU): splošni mandat in vodilna načela na
področju razvojnega sodelovanja EU;

— člen 4(4) ter členi 208 do 211 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

— členi 312 do 316 PDEU: proračunske zadeve;

— sporazum iz Cotonouja (za skupino afriških, karibskih in pacifiških držav[1]), ki
ostaja veljaven do začetka veljavnosti sporazuma, ki ga bo nasledil, tj. nedavno
sklenjenega sporazuma o partnerstvu med EU ter Afriko, Karibi in Pacifikom.

OKVIR POLITIKE

Evropska unija države v razvoju podpira s spodbujanjem trajnostnega razvoja in
stabilnosti. Dolgoročni cilj je izkoreninjenje revščine, ki je v središču zunanjih politik EU
že od ustanovitve Evropskega razvojnega sklada (ERS) z Rimsko pogodbo leta 1957.
Z njim naj bi prispevali k posebnim odnosom z nekdanjimi kolonijami v afriški, karibski
in pacifiški regiji. Še vedno se izvaja in zajema tudi trgovino. Od 1. januarja 2021 se
razvojna pomoč EU izplačuje prek obsežnega instrumenta za sosedstvo ter razvojno
in mednarodno sodelovanje: NDICI – Globalna Evropa (podrobnosti v nadaljevanju).
EU in njene države članice so skupaj vodilne donatorice pomoči na svetu, saj
so v letu 2020 izplačale 66,8 milijarde EUR uradne razvojne pomoči. Razvojno
sodelovanje sodi med področja, na katerih si Unija deli pristojnosti: lahko izvaja skupno
razvojno politiko, če s tem državam članicam ne preprečuje uresničevanja njihovih
pristojnosti na tem področju. Raven sodelovanja je takšna, da razvojne agencije držav
članic pogosto izvajajo programe, ki jih financira EU.

[1]Skupina se je aprila 2020 preimenovala v Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav.
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EU je postala vodilna v svetu, kar zadeva skladnost politik, saj si prizadeva za
vključevanje razvojnih ciljev v vse svoje politike, ki vplivajo na države v razvoju.
Leta 2005 je glede tega sprejela politično zavezo o skladnosti politik za razvoj. Ta
zaveza je bila leta 2009 razdeljena na pet področij: (1) trgovina in finance, (2) boj proti
podnebnim spremembam, (3) svetovna prehranska varnost, (4) izkoriščanje migracij
v razvojne namene in (5) krepitev povezav in sinergij med varnostjo in razvojem
v sklopu svetovnega načrta za gradnjo miru. Komisija je včasih poročilo o napredku EU
pri skladnosti politik za razvoj objavljala vsaki dve leti, zdaj pa ga pripravlja bolj poredko.
Zadnje tako poročilo je bilo objavljeno januarja 2019. Odbor Evropskega parlamenta
za razvoj ima od leta 2010 stalnega poročevalca za usklajenost politik za razvoj. To
vlogo trenutno opravlja Janina Ochojska (Evropska ljudska stranka, Poljska).
Sredstva za razvojno pomoč so omejena, zato je EU zavezana njihovi učinkoviti
uporabi in spodbuja tesno sodelovanje s partnerskimi državami pri načrtovanju in
izvajanju razvojnih ukrepov. S tem namenom je EU leta 2007 sprejela kodeks ravnanja
o delitvi dela v razvojni politiki, leta 2011 pa operativni okvir za učinkovitost pomoči.
Ta prizadevanja so skladna z mednarodnimi ukrepi v odziv na pariško deklaracijo
OECD iz leta 2005, ki pri razvojni pomoči spodbuja odgovorno ravnanje, harmonizacijo,
usklajevanje, rezultate in vzajemno odgovornost. Mednarodni okvir za učinkovitost
pomoči je bil revidiran z agendo za ukrepanje iz Akre (2008) in s partnerstvom za
učinkovito razvojno sodelovanje iz Busana (2011). Po sprejetju ciljev trajnostnega
razvoja OZN so bile v sklepnem dokumentu iz Nairobija (2016) potrjene dodatne
zaveze.
A. Agenda OZN za trajnostni razvoj do leta 2030
EU je dejavno sodelovala pri pripravi agende 2030, ki vzpostavlja novo globalno
paradigmo za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj ter vključuje načeli, da nihče
ne sme biti zapostavljen in da je treba najprej obravnavati potrebe tistih, ki najbolj
zaostajajo. Agenda je bila sprejeta septembra 2015 v New Yorku in nadgrajuje razvojne
cilje tisočletja z novimi 17 cilji trajnostnega razvoja, ki so osredotočeni na gospodarstvo,
socialo, okolje in upravljanje, uresničeni pa naj bi bili do leta 2030. EU in njene države
članice so septembra 2019 prvič predstavile skupno zbirno poročilo za politični forum
OZN na visoki ravni o trajnostnem razvoju. Dokument je osredotočen na ukrepe EU za
doseganje ciljev agende 2030 in se bo objavljal vsaka štiri leta.
B. Novo evropsko soglasje o razvoju in agenda EU za spremembe
Po sprejetju agende 2030 je bil v EU dosežen dogovor o reviziji evropskega soglasja
o razvoju iz leta 2005, ki se je opiralo na razvojne cilje tisočletja. Novo soglasje določa
glavna načela ciljev trajnostnega razvoja in pristop, ki bo usmerjal prizadevanja EU
in njenih držav članic v zvezi z državami v razvoju. Čeprav se osredotoča predvsem
na razvojno politiko, se nanaša tudi na ukrepanje v sklopu drugih politik, pri čemer se
uporablja načelo usklajenosti politik za razvoj. Izkoreninjenje revščine ostaja glavni cilj
razvojne politike EU. Novo soglasje o razvoju so 7. junija 2017 podpisali predsednik
Evropskega parlamenta, predsednik vlade Malte v imenu Sveta EU in držav članic,
predsednik Evropske komisije in podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije
za zunanje zadeve in varnostno politiko.
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Komisija je novembra 2016 objavila sporočilo z naslovom „Novi ukrepi za trajnostno
prihodnost Evrope“, ki cilje trajnostnega razvoja vključuje v evropski politični okvir in
trenutne prednostne naloge EU. Unija se je ponovno zavezala, da bo 0,7 % svojega
bruto nacionalnega dohodka (BND) porabila za razvojno pomoč, tokrat do leta 2030, za
najmanj razvite države pa namenila od 0,15 do 0,20 % BND. To je v skladu z zavezami
iz akcijske agende iz Adis Abebe o financiranju razvoja (ki je bila dogovorjena na
konferenci OZN leta 2015) in je sestavni del agende 2030. Leta 2020 je skupna uradna
razvojna pomoč Unije (ki jo prispevajo EU in njene države članice) znašala 0,50 %
BND Unije.
C. Zakonodajni in finančni okvir
Pristop Unije k financiranju zunanjega delovanja (glej tabelo 1 spodaj) se je spremenil
zaradi uvedbe instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
(NDICI – Globalna Evropa). Po predlogu Komisije za uredbo o vzpostavitvi tega
instrumenta z dne 14. junija 2018 in treh letih pogajanj s Svetom in Parlamentom je
uredba začela veljati 14. junija 2021. Uporablja se retroaktivno od 1. januarja 2021.
Pomembna inovacija je to, da je NDICI – Globalna Evropa glavni finančni
instrument za zunanje delovanje EU, za obdobje 2021–2027 pa mu je bilo
dodeljenih 79,5 milijarde EUR (v tekočih cenah). Instrument poenostavlja strukturo
zunanjega financiranja EU in združuje stare programe, vključno z instrumentom za
razvojno sodelovanje, evropskim instrumentom sosedstva, instrumentom partnerstva,
evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice, Evropskim skladom
za trajnostni razvoj ter instrumentom za prispevanje k stabilnosti in miru. Namenjen
je sodelovanju z vsemi državami nečlanicami EU, razen s predpristopnimi državami
(Zahodni Balkan) in Turčijo.
NDICI – Globalna Evropa ima tri stebre:

a. Geografski steber sestavljajo programi za države v vzhodni in južni
evropski soseščini, podsaharski Afriki, Aziji in Pacifiku ter Ameriki in
Karibih. Namenjeni so dobremu upravljanju, izkoreninjenju revščine,
migracijam, okolju in podnebnim spremembam, rasti in zaposlovanju
ter varnosti in miru, pa tudi drugim medsektorskim vprašanjem. Večina
sredstev instrumenta NDICI – Globalna Evropa je namenjena temu stebru.

b. Tematski steber sestavljajo programi za človekove pravice in demokracijo
po vsem svetu, organizacije civilne družbe, stabilnost in mir ter svetovne
izzive.

c. Steber za hitro odzivanje omogoča financiranje hitrih zmogljivosti za krizno
upravljanje, preprečevanje konfliktov in vzpostavljanje miru. Cilj je na
primer povezati humanitarna in razvojna prizadevanja, povečati odpornost
držav, ki jih je prizadela kriza, ali obravnavati prednostne naloge zunanje
politike.

NDICI – Globalna Evropa je prožen instrument, ki vključuje rezervo za financiranje
novih izzivov in prednostnih nalog (na primer odzivanje na nepredvidene okoliščine,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
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migracijske pritiske, krizne/postkrizne razmere ali nove pobude EU ali mednarodne
skupnosti).
D. Razčlenitev odhodkov iz instrumenta NDICI – Globalna Evropa
Prek instrumenta NDICI – Globalna Evropa se usmerja največji delež sredstev za
zunanje delovanje v skupni vrednosti 79,5 milijarde EUR (za obdobje 2021–2027).
Geografskim programom je namenjenih približno 75 % sredstev, tematskim pa 8 %.
Poleg tega je 12 % rezerviranih za nove izzive in prednostne naloge, 4 % pa za hitro
odzivanje. Preostanek, tj. približno 2 %, je namenjen podpori.

Odhodki za tristebrno strukturo instrumenta (po predlogu
proračuna za leto 2022) so naslednji: Zneski so v milijonih evrov.

Geografski programi 9.278,6
– Evropsko sosedstvo 2.393,7
– Podsaharska Afrika 3.301,7
– Azija in Pacifik 927,1
– Amerika in Karibi 354,2
– Erasmus+ in prispevek iz NDICI – Globalna Evropa 296,7
– NDICI – Globalna Evropa – rezervacije v skupnem skladu za
rezervacije 2.005,2

Tematski programi 969,4
– Človekove pravice in demokracija 207,8
– Organizacije civilne družbe 207,9
– Stabilnost in mir 137,9
– Svetovni izzivi 415,7
Ukrepi za hitro odzivanje 484,4
– Odzivanje na krize 268,4
– Odpornost 165,3
– Potrebe zunanje politike 50,7
Rezerva za nove izzive in prednostne naloge 1.463,3

V prihodnje bo instrument NDICI – Globalna Evropa podpiral tudi obsežne projekte, ki
se financirajo iz pobud Ekipe Evropa: slednje združujejo finančne prispevke EU, njenih
držav članic in finančnih institucij, kot sta Evropska investicijska banka in Evropska
banka za obnovo in razvoj. Pomoč Ekipe Evropa, ki se je začela 8. aprila 2020, je
partnerskim državam EU pomagala pri obvladovanju pandemije covida-19.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

— Pravni okvir: člen 209 PDEU določa, da Evropski parlament in Svet „po
rednem zakonodajnem postopku sprejemata potrebne ukrepe za izvajanje politike
razvojnega sodelovanja“.

— Parlamentarni nadzor nad izvajanjem politike: Parlament ima pravico, da Komisiji
postavlja vprašanja in celo nasprotuje izvedbenim sklepom, če meni, da je
Komisija prekoračila svoje pristojnosti. Nadzor izvaja tudi z rednimi uradnimi in
neuradnimi razpravami, ki jih o politikah vodi s Komisijo. V okviru instrumenta

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl


Kratki vodič po Evropski uniji - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

NDICI – Globalna Evropa Parlament dvakrat letno sodeluje v geopolitičnem
dialogu s Komisijo.

— Proračunski organ: Parlament in Svet tvorita skupni proračunski organ Unije.
Pri sedemletnem finančnem okviru EU ima primarno pristojnost za odločanje
Svet, vendar ga lahko sprejme le z odobritvijo Parlamenta (člen 312 PDEU).
Člen 314 PDEU določa postopek za sprejem letnega proračuna Unije z eno
obravnavo v Parlamentu in eno v Svetu. Ko sta obravnavi zaključeni, lahko
Parlament proračun odobri ali zavrne. Na področju mednarodnega sodelovanja
Odbor Parlamenta za razvoj sledi načrtovanju proračuna in poda konkretne
predloge glede proračunskih vrstic, ki sodijo v njegovo pristojnost.

Amelia Padurariu
09/2022
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