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Uvod

Usklajenost politik za razvoj je bistvenega pomena tako za države v razvoju kot tudi za 
Evropo. Prvi razlog je del samega koncepta: medtem ko naj bi politika za razvoj v skladu z 
definicijo sčasoma postala nepotrebna, bo usklajenost politik za razvoj ostala izziv, dokler 
bodo imele evropske politike zunanji vpliv. 

Vendar pa obstajajo tudi politični razlogi za usklajevanje politik za razvoj. Prvič, Evropska 
unija bi lahko vzpostavila prava partnerstva z državami v razvoju (katerih vire potrebujemo in 
ne obratno). Drugič, usklajenost politik za razvoj bi razvojno politiko osvobodila vloge 
„popravljalnice“. In tretjič, usklajenost razvoja bo državam v razvoju in Evropski uniji 
prinesla koristi, saj bo vladam in skupnostim držav v razvoju dala priložnost in odgovornost, 
da same dosegajo uspehe.

V zadnjih dveh letih je bilo sprejetih veliko ukrepov za uskladitev ustreznih politik EU s 
smernicami za usklajevanje politik za razvoj. Evropski parlament je na primer imenoval 
stalnega poročevalca za usklajenost politik za razvoj. Vendar pa je usklajevanje politik samo 
po sebi težavno, zato bo treba obravnavati še veliko vprašanj.

Institucionalni okvir za doseganje usklajenosti politik za razvoj 

Evropsko soglasje o razvoju in člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije bi morala še 
naprej predstavljati pravni okvir za usklajevanje politik za razvoj. Agenda za spremembe je 
pojem usklajenosti politik za razvoj povsem spremenila, kar je jasno iz dveh razlogov: prvič, 
dokument sploh ne omenja treh politik EU, ki najbolj vplivajo na države v razvoju (tj. 
trgovinska politika, kmetijska politika in ribiška politika Unije, od katerih sta dve v postopku 
temeljitega pregleda). Drugič, Agenda za spremembe, ki sta jo Komisija in Svet enostransko 
sprejela, je v predlogu za novi instrument za razvojno sodelovanje (DCI) predstavljena kot 
enakovredna Evropskemu soglasju o razvoju v smislu pravnega okvira, ki bo usmerjal novi 
instrument za razvojno sodelovanje in s tem tudi razvojno politiko Evropske unije za obdobje 
2014–2020.

Vsak poskus pregleda osnovnih usmeritev in načel razvojne politike Unije bi moral 
vključevati institucije, ki so omogočile njihovo oblikovanje.

Visoka predstavnica bi se morala zavedati svoje vloge pri uresničevanju usklajenosti politik 
za razvoj s pomočjo Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) in zlasti njenih delegacij. 
Podati bi morala izjavo, v kateri bi poudarila, da je uskladitev strategij za razvoj prednostna 
naloga službe ESZD, in določila kontaktne točke v delegacijah službe, ki bodo lahko tesno 
sodelovale z nevladnimi organizacijami, organizacijami civilne družbe in drugimi lokalnimi 
interesnimi skupinami. Strokovnjaki na področju razvojne politike in prakse morajo biti 
prisotni na vseh ravneh v vseh institucijah, vključno z ESZD. Vpeljali bi lahko tudi stroge 
smernice za delegacije, ki bi bile skladne z usklajevanjem politik za razvoj in bi delegacije 
usmerjale pri svetovanju evropskim vlagateljem.

„Akterstvo EU“ je bilo uvedeno za povečanje prepoznavnosti ukrepov EU. Zato je pomen 
usklajenosti politik za razvoj še večji, saj bo javnost vsak negativen učinek še bolj povezovala 
z Evropsko unijo. Seveda „akterstvo EU“ ne sme biti v nasprotju z drugimi cilji razvojne 
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politike, ki jih je določila Evropska unija, npr. z lastništvom. 

Prav tako bo treba javnost v samih državah v razvoju seznaniti z usklajevanjem politik za 
razvoj. Na splošno bi bilo koristno, če bi tudi v državah v razvoju ustanovili kontaktne točke 
za usklajenost politik za razvoj. To bi izboljšalo izmenjavo med EU in državami v razvoju ter 
morda pomagalo rešiti težave, ki niso v pristojnosti EU, tj. socialno vključujočo uporabo rent 
in davkov na izkoriščanje virov, nakazovanje denarja itd. 

Merjenje usklajenosti politik za razvoj je bistvenega pomena za ocenjevanje vpliva politik
Evropske unije zunaj njenih meja. Vendar pa zaradi zapletenosti te zadeve še vedno nimamo 
skupne metodologije za merjenje stroškov neusklajenosti. To težavo bi lahko rešili z 
dopolnitvijo pojma „učinkovitost pomoči“ s pojmom „učinkovitost razvoja“, saj je ta bolj 
primeren za merjenje usklajenosti politik za razvoj. „Učinkovitost pomoči“ brez 
„učinkovitosti razvoja“ je kot taktika brez strategije. 

Presoje učinka, ki jih pripravlja Evropska komisija, še vedno prinašajo nekaj možnosti za 
izboljšave. Odbor za oceno učinka Evropske komisije je trenutno osredotočen na tri področja, 
tj. učinke na okolje, družbo in gospodarstvo. Ta izbor bi moral vključevati tudi zunanje učinke 
politik EU. Enako velja tudi za podobno institucijo, ki jo bo ustanovil Evropski parlament. 

Evropski parlament bi moral v okviru svojega področja pristojnosti sprejeti nadaljnje ukrepe 
za institucionalno krepitev usklajenosti politik za razvoj. Odbor za razvoj bi lahko 
institucionaliziral redno izmenjavo s kontaktnimi točkami za skladnost politik za razvoj v 
državah članicah. Morda bi bilo koristno tudi formalizirati sodelovanje drugih odborov, ki 
imajo pomembno vlogo pri usklajevanju politik za razvoj, npr. z določitvijo kontaktnih točk v 
teh odborih. Druga možnost je, da bi poglavje o usklajenosti politik za razvoj postalo obvezen 
del poročil odbora DEVE, predloženih v odziv na pobude Evropske komisije. 

Financiranje razvoja

Naslednji ukrepi bi bili lahko koristni z vidika usklajenosti politik za razvoj: zmanjšanje 
števila proračunskih vrstic in vpeljava skupnih pravil o izvajanju v okviru instrumenta 
razvojnega sodelovanja in Evropskega razvojnega sklada (ERS), poenostavitev postopkov za 
odobritev, zlasti za dejavnosti manjšega obsega in letne akcijske načrte v primerih, kjer so 
večletni načrti že odobreni, ter tesnejše sodelovanje delegacij pri oblikovanju regionalnih in 
tematskih programov, s čimer bi tokovi pomoči postali bolj predvidljivi. 

Evropska komisija je junija 2011 v svojem sporočilu o večletnem finančnem okviru 
predlagala, da se pooblastila za nadzor nad Evropskim razvojnim skladom razširijo na 
Evropski parlament. Evropska komisija je ta predlog očitno opustila, saj ga v zakonodajnem 
predlogu za novi ERS ne navaja.

Trgovina

Z vidika usklajenosti politik za razvoj je bila priprava dveh ločenih poročil Evropske komisije 
o trgovini na splošno in o trgovini in razvoju izgubljena priložnost.

Novi splošni sistem preferencialov (GSP), kot ga je predstavila Evropska komisija, ne 
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vključuje več držav z visokim oziroma višjim srednjim dohodkom. Tako bi bila iz sistema 
izključena večina latinskoameriških držav, večina Karibskih otokov in nekaj afriških držav. 
Istočasno pa bi bile gospodarsko močne države kot so Indija, Kitajska, Indonezija in Tajska, 
še naprej upravičene do GSP, četudi samo začasno. Zato se zdi nepravično, da se pogojuje 
upravičenost do GSP samo z merilom BDP na prebivalca. Rešiti bo treba tudi težave v zvezi z 
evropskimi partnerskimi sporazumi in sporazumi o prosti trgovini, npr. izključitev 18 držav iz 
uredbe o dostopu do trga. 

Evropska unija bi morala spodbujati trajnostna javna naročila na mednarodni ravni in tako 
zagotoviti sproščanje denarne pomoči in posojil za razvoj ter hkrati krepiti sisteme javnih 
naročil držav partneric ali dati prednost lokalnim in regionalnim javnim naročilom. 

Skupna kmetijska politika, prehranska varnost in ribiška politika

Z vidika razvojne politike bi lahko predlagali skupno kmetijsko politiko, ki se povsem 
razlikuje od tiste, ki jo je Komisija predstavila v svojih predlogih za reformo. Kljub temu je 
bilo v preteklih reformah skupne kmetijske politike odpravljenih veliko neskladnosti, kar se 
nadaljuje tudi v sedanjih predlogih Evropske komisije. Podpore kmetijam so večinoma 
ločene, vloga mehanizmov tržnih intervencij in izvoznih nadomestil pa se je precej zmanjšala.

Vendar pa nekaterih preostalih izzivov, kot je na primer vprašanje krepitve dobavnih verig 
med EU in AKP ter znotraj držav AKP, ni mogoče obravnavati v okviru sedanje reforme 
skupne kmetijske politike. V državah v razvoju je treba spodbujati uporabo sodobnih 
instrumentov za upravljanje trga, kot so preglednost, krepitev zmogljivosti, izmenjava 
informacij o standardih, tehnični predpisi ali podpora pri pogajanjih o pogodbah.

Da bi izboljšali usklajenost politik za razvoj, moramo pri pogajanjih o sporazumih o ribolovu 
upoštevati prednostne naloge držav pogodbenic za ustrezen razvoj njihovih ribiških sektorjev 
in za splošni razvoj njihove države. Evropski parlament bi moral učinke politike skrbno 
nadzorovati.

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe niso ločen izziv za usklajevanje politik za razvoj, ampak eden od 
vseprisotnih elementov, ki ga je treba za izboljšanje usklajenosti politik za razvoj vključiti v 
vse druge politike. 

Osredotočiti se moramo na povečanje sinergij med politikami EU na področju podnebnih 
sprememb in razvojnimi cilji EU, zlasti v smislu uporabljenih orodij in instrumentov, 
nepričakovanih negativnih stranskih učinkov nekaterih politik in koristi vzporednega razvoja 
in/ali prilagajanja podnebnim spremembam za države v razvoju. Naslednjo priložnost za to 
nam ponuja konferenca Rio+20, v okviru katere bo obravnavana uvedba (a) zelenega 
gospodarstva v okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine in (b) institucionalnega 
okvira za trajnostni razvoj.

Poleg tega bi morali podnebne spremembe in njihove negativne posledice obravnavati kot 
razvojno vprašanje, ki vključuje vidik enakosti med spoloma ter je pomembno za vse sektorje 
(socialnega, kulturnega, gospodarskega in političnega). Vlaganje v izobraževanje za trajnostni 
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razvoj, vključno s spopadanjem s podnebnimi spremembami, je področje, na katerem lahko 
razvojna pomoč uresniči več ciljev hkrati, zlasti pri ženskah kot ciljni skupini. 

Evropska komisija še ni pripravila predloga za model za merjenje posrednih sprememb rabe 
zemljišč. Brez takega modela je težko pravilno oceniti učinke politik EU na tem področju. 

Cilj usklajevanja politik za razvoj bi se moral odražati tudi v prihodnjem poročilu o izvajanju 
nove politike na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb. 

Migracije

Globalni pristop k vprašanju migracij in mobilnosti, ki ga je Komisija v svojem sporočilu 
predstavila leta 2011, bi morali sprejeti, če je skladen s cilji usklajevanja politik za razvoj. 
Komisija je v svojem poročilu o usklajenosti politik za razvoj za leto 2009 že poudarila, da 
uvedba pogojevanja pomoči ni učinkovit način za reševanje te težave in da je treba uporabiti 
globalni pristop.

Več pozornosti bi bilo treba nameniti popolnemu sodelovanju migrantov v družbah, v katerih 
živijo, in spodbujanju njihovega vključevanja na lokalni ravni, vključno na trg dela. Poleg 
tega je treba izseljenske skupnosti vključiti kot agente za razvoj, ki bodo olajšali nakazovanje 
denarja, omejevanje bega možganov in zanemarjanja sposobnosti („tratenja možganov“) ter 
oblikovanje predlogov glede delovnih migracij ob upoštevanju potreb države izvora, države 
gostiteljice in migrantov. Zdi se, da so informacije o migracijah državljanov EU pomanjkljive 
ali napačne. Ta tema se pogosto pojavlja v volilni politiki. 

Druga vprašanja, ki bodo obravnavana v prihodnjem poročilu o usklajenosti politik za razvoj, 
se nanašajo na lastninske pravice, zdravje, ženske, izobraževanje in proračunsko podporo.

Zaključek

Veliko neskladnosti je dobro raziskanih. Glavna težava je pomanjkanje politične volje v 
primerih, kjer si interesi razvite države in države v razvoju na prvi pogled nasprotujejo.  
Vendar pa je takšne navidezno nasprotne interese mogoče uskladiti ob upoštevanju 
dolgoročnih možnosti. 

Takšni koreniti preobrati v mednarodnih politikah bi lahko pripomogli k usklajevanju politik 
za razvoj in ga spodbudili. Prvič, politike prisilijo, da sprejemajo daljnovidne odločitve. Če 
politiki tega ne storijo, lahko zaščitijo le nekatere manjše kratkoročne interese. Toda Evropska 
unija bi se v tem primeru nedvomno dolgoročno prilagodila, saj je svetovni razvoj v našem 
interesu; ne samo, ker si v prihodnosti želimo imeti dobre odnose z državami v razvoju, 
ampak predvsem zato, ker potrebujemo njihove nastajajoče trge in njihove vire. 

Drugič, obstaja še ena težava v zvezi z usklajenostjo politik za razvoj: pogosto zavedanje ni 
dovolj za spremembe v politikah. Rimski klub je svoje poročilo objavil pred skoraj 40 leti. 
Vseeno pa se soočamo z istimi izzivi, ker se ljudje oklepajo starih navad in privilegijev. Pri 
usklajevanju politik za razvoj se soočamo z enakim problemom. Ravno na tem področju pa bi 
koreniti preobrati lahko pomagali. Stara prepričanja se rušijo in kar naenkrat se pojavi prostor 
za nova spoznanja in sveža stališča. 
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Usklajevanje politik za razvoj bo na koncu prevladalo – preprosto zato, ker v prid temu 
govorijo boljši in bolj trajnostni argumenti. Le politike, usmerjene v usklajevanje politik za 
razvoj, se bodo obdržale tudi v prihodnosti.

V oceni, da se je usklajevanje politik za razvoj znašlo v slepi ulici in da se je navdušenje 
poleglo, je nekaj resnice. Dolgoročno bo morala EU razmisliti, kako bi lahko dosegla 
naslednjo raven usklajevanja politik za razvoj. Ena od možnosti je preoblikovanje službe za 
zunanje delovanje v službo za zunanjo skladnost, katere glavna cilja bi bila svetovni razvoj in 
varnost. Enako velja tudi za Odbor za zunanje zadeve. Tako bi lahko zagotovili, da se bo 
usklajevanje politik za razvoj dejansko resno upoštevalo na vseh stopnjah procesa odločanja.
Tako korenit ukrep bi seveda zahteval veliko raziskovanja in temeljitih razprav z vsemi 
interesnimi skupinami – toda usklajevanju politik za razvoj bi dal zagon, ki ga potrebuje.


