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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o povečevanju učinka razvojne politike EU
(2011/2047(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da je glavni 
cilj politike Unije na področju razvojnega sodelovanja zmanjšanje in dolgoročno 
izkoreninjenje revščine in da Unija upošteva cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki 
jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju,

– ob upoštevanju deklaracije tisočletja Združenih narodov z dne 8. septembra 2000,

– ob upoštevanju soglasja iz Monterreyja, sprejetega na mednarodni konferenci o 
financiranju za razvoj, ki je potekala v Monterreyu od 18. do 22. marca 2002,

– ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju1,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja2 (v 
nadaljevanju "Instrument za razvojno sodelovanje (DCI)"),

– ob upoštevanju Kodeksa ravnanja EU o dopolnjevanju in delitvi dela v okviru razvojne 
politike3,

– ob upoštevanju pariške deklaracije o učinkovitosti pomoči in Agende za ukrepanje iz 
Akre,

– ob upoštevanju pobude o splošnih temeljih socialnega varstva, ki jo je aprila 2009 
pripravil odbor izvršnih direktorjev ZN,

– ob upoštevanju evropskega poročila o razvoju z naslovom Socialno varstvo za vključujoč 
razvoj, objavljenem 7. decembra 2010,

– ob upoštevanju agende za dostojno delo Mednarodne organizacije dela in globalnega 
pakta o zaposlovanju, ki ga je ta organizacija na mednarodni konferenci o delu 19. junija 
2009 sprejela s splošnim soglasjem,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 10. novembra 2010 z naslovom Razvojna 
politika v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju, povečevanje učinka razvojne 
politike EU,4

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za 

                                               
1 UL C 46, 24. 2. 2006, str. 1.
2 UL L 378, 27. 12. 2006, str. 41.
3 Sklepi Sveta 9558/07, 15. maj 2007.
4 KOM(2010)629 končno.
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vse1, z dne 24. marca 2009 o pogodbah o razvojnih ciljih tisočletja2, z dne 25. marca 
2010 o učinkih svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno 
sodelovanje3, z dne 7. oktobra 2010 o sistemu zdravstvenega varstva v podsaharski Afriki 
in svetovnem zdravju4, z dne 15. junija 2010 o napredku pri doseganju razvojnih ciljev 
tisočletja: vmesni pregled kot priprava na srečanje ZN na visoki ravni septembra 20105, 
ter z dne 25. novembra 2010 o konferenci o podnebnih spremembah v Cancunu 
(COP16)6, 

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora 
za mednarodno trgovino, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
(A7-0000/2011),

A. ker je zmanjšanje in izkoreninjenje revščine glavni cilj razvojne politike EU, kot je 
določeno v Lizbonski pogodbi,

B. ker Evropsko soglasje o razvoju ponovno poudarja zavezanost EU izkoreninjenju 
revščine in uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja ter načelom, kot so prevzemanje 
odgovornosti in partnerstvo, učinkovitost pomoči in skladnost politik za razvoj, ki so še 
naprej bistvena za povečanje učinka razvojne pomoči EU,

C. ker ima revščina več razsežnosti in ne le ekonomske, ampak tudi človeško, socio-
kulturno, politično, varstveno in okoljsko razsežnost ter razsežnost spola, kar mora 
obravnavati razvojna politika EU,

Razvojna politika z velikim učinkom

1. pozdravlja prizadevanja za pripravo evropskih strateških dokumentov za posamezne 
države, s čimer bi izboljšali usklajevanje med Komisijo in državami članicami; poudarja, 
da je treba s procesom načrtovanja zagotoviti uresničevanje agende za učinkovitost 
pomoči ter spoštovanje pravice Parlamenta do izvajanja demokratičnega nadzora;

2. poudarja, da je treba glede na koncept demokratične odgovornosti parlamente, lokalne 
organe, civilno družbo in druge zainteresirane strani podpreti v njihovih prizadevanjih, da 
prevzamejo svojo dejansko vlogo pri opredelitvi razvojnih strategij, zagotavljanju 
odgovornosti vlad in ocenjevanju rezultatov razvoja;

3. vztraja, da morajo potrebe ostati odločilno merilo pri dodeljevanju razvojne pomoči EU; 
poziva Komisijo in države članice, naj se osredotočijo na dodelitev uradne razvojne 

                                               
1 UL C 102 E, 24.4.2008, str. 321.
2 UL C 117 E, 6. 5.2010, str. 15.
3 UL C 004 E, 7.1.2011, str. 34.
4 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0355.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0210.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0442.
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pomoči najrevnejšim državam ter na doseganje najrevnejših slojev družbe, 

4. poudarja, da je treba razlikovati med razvojnimi potrebami najmanj razvitih držav in 
potrebami držav s srednje visokim dohodkom, zlasti novih donatoric; opozarja, da 72 % 
revnih na svetu živi v državah s srednje visokim dohodkom ter da je treba nadaljevati 
sodelovanje in dialog, da bi odpravili trdovratno revščino in neenakost; ponovno izjavlja, 
da se sodelovanja z državami s srednje visokim dohodkom in strateškimi partnericami 
izven okvira uradne razvojne pomoči ne sme financirati iz že tako pičlega razvojnega 
proračuna;

5. poudarja, da je skladnost politik za razvoj bistvena za izvajanje razvojne politike z 
velikim učinkom; poziva Komisijo, naj jasno opredeli pristojnosti za uveljavljanje 
obveznosti v Pogodbi o skladnosti politik za razvoj ter naj Komisija, Evropska služba za 
zunanje delovanje in delegacije EU v ta namen namenijo dovolj sredstev;

Uresničevanje finančnih zavez

6. ponavlja svoje stališče, da je treba doseči skupni cilj, da se do leta 2015 za uradno 
razvojno pomoči nameni 0,7 % bruto nacionalnega dohodka Unije; poziva Komisijo in 
države članice, naj poiščejo nove vire razvojnega financiranja; nasprotuje širitvi 
opredelitve uradne razvojne pomoči;

7. meni, da dodana vrednost razvojne pomoči Komisije upravičuje precejšnje dejansko 
povečanje proračuna za razvojno pomoč v naslednjem večletnem finančnem okviru; 

8. poziva k nadaljnjim prizadevanjem na področju izobraževanja in ozaveščanja o razvoju v 
Evropi; poudarja, da je treba na to gledati kot na sredstvo za povečanje javne podpore 
razvojnemu financiranju, pa tudi z vidika, da lahko vsak posameznik v Evropi razume 
svetovna razvojna vprašanja;

Spodbujanje rasti v korist revnih

9. priznava, da je gospodarska rast lahko pomembno gonilo razvoja; vendar poudarja, da bo 
imela rast precej večji učinek na izkoreninjenje revščine, če se zmanjšajo neenakosti; zato 
vztraja, da mora biti razvojna pomoč EU usmerjena v rast v korist revnih, in sicer s 
sprejemanjem ukrepov, posebej osredotočenih nanje, s čimer bi povečali njihov delež v 
nacionalni blaginji ter jim omogočili, da postanejo gonilna sila rasti;

10. poudarja, da morajo politike EU spodbujati rast na gospodarskih področjih, na katerih se 
preživljajo revni, kot sta kmetijstvo in neformalni sektor; poziva Komisijo in države 
članice, naj dajejo prednost ukrepom, ki revnim lajšajo dostop do zemlje, trgov, posojil in 
drugih finančnih storitev ter razvijanja veščin;

11. podpira prizadevanja za spodbujanje industrijskega razvoja, če so upoštevani socialni in 
okoljski standardi;

12. predlaga, naj Evropska unija in države članice v državah v razvoju bolj sistematično 
podpirajo agendo za dostojno delo Mednarodne organizacije dela, da bi spodbudili 
nastajanje visokokakovostnih delovnih mest in zaščito temeljnih delovnih standardov;
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Človeški razvoj

13. poudarja, da je zagotavljanje osnovnih socialnih storitev bistveno za rast v korist revnih; 
poziva, naj se 20 % vse pomoči EU nameni osnovnim socialnim storitvam, kot jih 
opredeljuje OECD, s posebnim poudarkom na prostem dostopu do osnovnega 
zdravstvenega varstva in osnovnega izobraževanja;

14. pozdravlja pobudo ZN o splošnih temeljih socialnega varstva; poziva Komisijo in države 
članice, naj povečajo podporo nacionalnim programom socialnega varstva v državah v 
razvoju ter oblikujejo celosten politični okvir o tem vprašanju;

15. ponovno izraža svoje mnenje, da mora Evropska unija podpreti države partnerice pri 
oblikovanju pravičnih in učinkovitih davčnih sistemov, s katerimi bi pridobile dohodke, 
potrebne za socialno varstvo in politike v korist revnih;

Vključitev zasebnega sektorja

16. priznava, da je razvoj zasebnega sektorja v državah v razvoju bistven za ustvarjanje 
zaposlitvenih možnosti, izvajanje storitev in povečanje blaginje; poudarja, da se mora 
upoštevajoč agendo v korist revnih razvojna pomoč EU osredotočiti na spodbujanje držav 
prejemnic k ustvarjanju spodbudnega okolja za razvoj malih, srednjih ter mikropodjetij 
ter k odpravljanju ovir za formalizacijo, storitve in razvoj zmogljivosti pa morajo biti 
namenjene predvsem revnejšim podjetnikom; 

17. poudarja, da je treba pri naložbenih projektih s sodelovanjem zasebnega sektorja, ki jih v 
državah v razvoju financira EU, spoštovati mednarodno sprejete okoljske in socialne 
standarde ter standarde preglednosti, hkrati pa morajo biti ti projekti v skladu z 
razvojnimi načrti držav prejemnic; nasprotuje vsakršnemu sodelovanju z zasebnimi 
podjetji, ki bi posredno ali neposredno prispevalo h kakršnikoli obliki utaje davkov;

18. poudarja, da mora biti podpora zasebnemu sektorju povezana s pomočjo javnim organom 
ter parlamentom v državah prejemnicah, da bi lahko učinkovito regulirali trge, spodbujali 
preglednost in dobro upravljanje ter se borili proti korupciji;

Podnebne spremembe, energija in trajnostni razvoj

19. pozdravlja predlog, naj se razvojno sodelovanje osredotoči na trajnostno energijo; vztraja, 
da mora biti glavni cilj projektov s podporo EU dostop do energije za revne, skupaj z 
zagotavljanjem javnih storitev in lokalnega razvoja; 

20. podpira bolj sistematična prizadevanja za vključitev prilagajanja podnebnim 
spremembam ter ukrepov za zmanjšanje tveganja nesreč;

21. ponavlja svoje stališče, da vključevanje podnebnih sprememb ne more nadomestiti 
zagotavljanja novih in dodatnih sredstev, ki so jih EU in druge donatorice obljubile 
državam v razvoju, na katere vplivajo podnebne spremembe;
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Prehranska varnost in kmetijstvo

22. ponavlja svoje stališče, da mora biti razvojna pomoč EU osredotočena na spodbujanje 
sonaravne kmetijske proizvodnje majhnega obsega; poudarja, da je treba zlasti majhnim 
kmetom zagotoviti dostop do proizvodnih sredstev (zemlje, posojil, svetovanja), 
možnosti za predelavo in trženje ter lokalnih in tujih trgov; 

23. vztraja, da mora EU obravnavati tudi temeljne vzroke za negotovost v preskrbi s hrano, 
tudi špekulacije pri cenah hrane in prilaščanje zemljišč, ponavlja, da je treba pri reformi 
skupne kmetijske politike upoštevati tudi s Pogodbo določeno skladnost politik za razvoj;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Zdaj je pravi čas, da se na ravni EU začne široka razprava o prihodnosti njene razvojne 
politike. Pomembno je, da Evropska unija določi vizijo, ambicije, cilje in ustrezne 
instrumente razvojne politike ter se nato odloča o mestu razvojne pomoči v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru1. Parlament že ima oblikovano stališče ali pa še pripravlja 
poročila2 o nekaterih vprašanjih v zeleni knjigi Komisije o razvojni politiki EU v podporo 
vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju. Poročevalec se bo v poročilu zato osredotočil na 
dele, ki nakazujejo spremenjeno usmeritev, zlasti predloge o „pomoči z velikim učinkom“, na 
koncept „vključujoče rasti“ ter vključitev zasebnega sektorja. Osrednja točka bo prihodnja 
oblika politike pomoči EUI in vloga Komisije, ne pa držav članic. Jasno merilo za 
ocenjevanje predlogov Komisije nam je člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU). Glavni cilj pomoči Evropske unije mora biti zmanjšanje revščine in na dolgi rok 
njeno izkoreninjenje. Evropsko soglasje o razvoju določa tudi pomembne skupne vrednote, 
kot so človekove pravice in demokracija, ter skupna načela, npr. načelo lastne odgovornosti in 
partnerstva, ki so še vedno zavezujoča. 

1. Razvojna politika z velikim učinkom

Vidiki kakovosti

Za povečanje učinka razvojne politike EU Komisija predlaga tri merila za izbor ukrepov: (1) 
dodano vrednost, (2) predhodno usklajevanje EU (3) ter možnosti vpliva na reforme in/ali 
druge vire financiranja. Parlament je vedno pozival k boljšemu usklajevanju, tako da lahko le 
podpre prizadevanja za pripravo evropskih strateških dokumentov za posamezne države. 
Parlament mora spodbujati Komisijo pri vseh prizadevanjih, da v celoti opravi svojo 
usklajevalno vlogo, kot določa Lizbonska pogodba (člen 210 PDEU). Pri boljšem 
usklajevanju se je treba osredotočiti na načelo lastne odgovornosti. Pomemben korak k boljši 
usklajenosti med različnimi instrumenti pomoči EU bi bila vključitev Evropskega razvojnega 
sklada v proračun EU, vendar to ne sme povzročiti zmanjšanja sredstev za razvoj v celoti ali 
manjše predvidljivosti za države AKP. 

V prizadevanjih za velik učinek se ne sme zgoditi, da bi se v razvojni politiki izogibali
tveganjem in se osredotočali le na „lahke države“. „Največja dodana vrednost ter najboljše za 
denar“ ne moreta biti edini merili za izbor intervencij, a morata ostati najpomembnejši. 
                                               
1 Zeleno knjigo Komisije o razvojni politiki EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju 
(KOM(2010)0629 konč.) je tako mogoče videti v povezavi s posvetovanji o sredstvih za zunanje delovanje po 
letu 2013, ki jih je pripravila Komisija.
2 Glej npr. Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2010 o konferenci o podnebnih spremembah 
v Cancunu (T7-2010/0442), pa tudi (prihodnja) poročila odbora DEVE o zeleni knjigi o prihodnosti proračunske 
podpore EU za tretje države (2010/2300(INI)), o okviru politike EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju 
vprašanja zanesljive preskrbe s hrano (2010/2100(INI)) ter o obdavčenju in razvoju – sodelovanje z državami v 
razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja pri davčnih zadevah (2010/2102(INI)). Poročilo, ki ga pripravlja 
Gay Mitchell o uredbi (ES) 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja: 
pridobljene izkušnje in obeti za prihodnost (2009/2149(INI)), bo obravnavalo specifične parlamentarne zahteve 
glede naslednika instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.
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Evropska unija se mora še naprej osredotočati na najrevnejše države ter doseganje 
najrevnejših družbenih slojev. 

Če bi bile obstoječe zaveze o učinkovitosti pomoči ter usklajenosti razvojne politike dejansko 
izpolnjene, bi to povečalo učinek pomoči EU. Štiri leta po objavi Kodeksa ravnanja EU o 
delitvi dela v razvojni politiki je bilo doseženega premalo napredka pri razjasnitvi in krepitvi 
področij, kjer ima Evropska komisija primerjalno prednost. V postopek načrtovanja je treba 
vključiti pariško deklaracijo in agendo za ukrepanje iz Akre, Evropska unija in države članice 
pa bi morale ohraniti vodilno vlogo v pripravah na konferenco na visoki ravni o učinkovitosti 
pomoči, ki bo v Busanu leta 2011. Pomemben dejavnik učinkovitosti pomoči je 
predvidljivost. Pristop EU s pogodbami o razvojnih ciljih tisočletja daje pozitiven zgled, ki ga 
je treba še naprej razvijati.

Zelena knjiga priznava, da je skladnost politike za razvoj pomembna za velik učinek pomoči 
ter preprečevanje negativnih učinkov z drugih področij politik, vendar ne omenja izzivov, ki 
jih prinaša ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje. Z institucionalno strukturo je 
treba zagotoviti, da se izvaja obveznost iz Pogodbe o usklajenosti politike za razvoj ter 
ohranja značilna narava razvojne politike. V ta namen bi lahko ustanovili poseben oddelek ali 
službo pod nadzorom komisarja za razvoj, ki bi imel izrecne horizontalne pristojnosti za 
usklajenost politike za razvoj v odnosu do Komisije, pa tudi do Evropske službe za zunanje 
delovanje.

Za pozitiven učinek na razvoj je bistvenega pomena dobro upravljanje, Evropska unija pa ima 
bogate izkušnje s podpiranjem političnih reform ob svojih programih pomoči. Pri tej politiki 
je pomemben pristop k upravljanju, ki poudarja človekove pravice, demokracijo in pravno 
državo, boj proti korupciji ter vlogo, ki jo imajo parlamenti in civilna družba pri zagotavljanju 
odgovornosti vlade ter ocenjevanju rezultatov razvoja. Glavni koncept mora biti 
„demokratična odgovornost“.

Učinek prek obsega dejanske pomoči

Povečanje učinka pomoči je pomembno, vendar ne sme biti izgovor za manjši obseg pomoči. 
V skladu s pogodbenimi obveznostmi, mednarodnimi zavezami, vrednotami in dolgoročnimi 
interesi Evropske unije mora izkoreninjenje revščine ostati osrednji cilj njenega zunanjega 
delovanja. Za uresničitev skupnega cilja, da se do leta 2015 za uradno razvojno pomoč 
nameni 0,7 % BND, bi se morale države članice politično obvezati zavezam za uradno 
razvojno pomoč ter pristati na večletne akcijske načrte, kot predlaga Komisija. 

Raven pomoči EU ima precejšnjo „dodano vrednost“, kot priznava Evropsko soglasje o 
humanitarni pomoči1, zato ne bi smeli zmanjšati deleža skupne evropske pomoči, usmerjene 
prek proračuna EU. To upravičuje precejšnje dejansko povečanje sredstev za razvoj v 
                                               
1 Kot je zapisano v Soglasju, dodana vrednost izhaja iz navzočnosti EU po svetu, njenega znanja pri 
razdeljevanju pomoči, vloge pri spodbujanju usklajenosti politike za razvoj in boljšem usklajevanju, iz 
uresničevanja velikih projektov, podpore demokraciji, človekovim pravicam, dobremu upravljanju in 
spoštovanju mednarodnega prava ter njene vloge pri spodbujanju sodelovanja v civilni družbi in solidarnosti 
med severom in jugom, tudi z izobraževanjem o razvoju. Dodati je treba bogate izkušnje EU pri proračunski 
podpori in podpori socialnim storitvam ter pri spodbujanju regionalnega povezovanja in sodelovanja.
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naslednjem večletnem finančnem okviru. Državljani podpirajo razvojno politiko ter vlogo EU 
pri tem; ne bi smeli podcenjevati, kako pomembna vrednota je solidarnost, tudi v času krize.1

Če naj razvojna pomoč EU vpliva na izkoreninjenje revščine, mora ostati tesno povezana z 
merili za uradno razvojno pomoč, kot jih opredeljuje Odbor za razvojno pomoč OECD. 
Sodelovanje zunaj uradne razvojne pomoči lahko postane pomembnejše za države s srednje 
visokim dohodkom, vendar mora biti dodatno glede na samo razvojno pomoč. Na ravni EU je 
treba zaradi preglednosti tako sodelovanje usmeriti v ločen instrument. Poleg tega ne bi smeli 
razširiti opredelitve uradne razvojne pomoči, da bi dosegli cilj 0,7 odstotka, saj bi bila to le 
vaja v statistiki, kjer ne bi pridobili „novih“ sredstev za razvoj. 

2. Človekov razvoj

Parlament je vedno vztrajal, da mora temelj pomoči EU ostati dostop do osnovnih socialnih 
storitev, zlasti zdravstva in izobraževanja. Ti področji sta bistveni za uresničevanje razvojnih 
ciljev tisočletja, pospeševanje trajnostne rasti, hkrati pa ima Komisija na teh področjih nekaj 
izkušenj. Potrebno bo kvantitativno merilo, da socialnega sektorja ne bi zapostavljali zaradi 
drugih konkurenčnih prednostnih nalog: EU bi morala vsaj 20 % vse pomoči nameniti 
osnovnim socialnim storitvam, kot jih opredeljuje OECD, ter se posebej osredotočiti na 
primarno zdravstveno varstvo in osnovno izobraževanje. Poleg tega bi s pristopom k razvoju, 
ki bi temeljil na pravicah, bistveno prispevali k večjemu učinku pomoči EU na tem področju.

3. Vključujoča rast in revščina

Bistvo zelene knjige je predlog, naj se razvojna politika EU preusmeri na spodbujanje 
vključujoče rasti. Rast je pomembno gonilo razvoja, poudarek na vključenosti pa je 
dobrodošel, kakor tudi zavest, da mora biti rast sredstvo za izkoreninjenje revščine. 
Poročevalec se strinja, da je zelo pomembno razlikovati med državami v razvoju ter da sta 
regionalno povezovanje in pospeševanje trgovine na jugu pomembni gonili rasti, za kar ima 
Evropska unija izkušnje in potrebne instrumente. 

Vendar pa ostajajo resna vprašanja o predstavitvi nove usmeritve politike v zeleni knjigi. 
Prvič, zaradi poudarka na rasti, ki se nanaša na kvantitativne ekonomske ukrepe, revščine ne 
bi smeli razumeti zgolj v ekonomskem smislu. Revščina ima več razsežnosti, označuje 
izključenost ljudi iz socialno primernega življenjskega standarda in vključuje razne vrste 
prikrajšanosti (ekonomsko, politično, kulturno), na kar se mora osredotočiti razvojna politika. 

Drugič, zunanji šoki, ki vplivajo na rast v številnih državah, zlasti v podsaharski Afriki, niso 
ustrezno obravnavani. Po mnenju poročevalca lahko industrijski razvoj močno preoblikuje 
nacionalna gospodarstva ter za razliko od kmetijskega izvoza ali izkoriščanja naravnih virov, 
zaradi česar so gospodarstva dovzetna za pretrese, zagotavlja več možnosti za dolgoročno rast 
storilnosti.

                                               
1 Posebna raziskava Eurobarometer "Evropejci, razvojna pomoč in razvojni cilji tisočletja (objavljena septembra 
2010) je pokazala, da je za 89 % Evropejcev razvojna pomoč zelo pomembna ali precej pomembna.
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Končno in najpomembneje pa je, da je koncept vključujoče rasti še vedno opredeljen zelo 
nejasno, ravno tako pa ni dovolj jasno, kako bi lahko „vključenost“ zagotovili. Čeprav zelena 
knjiga omenja, da se zaradi večje neenakosti revščina zmanjšuje precej počasneje, neenakost 
pa slabo vpliva na gospodarsko rast, predlagani ukrepi tega ustrezno ne odražajo.

Znane empirične ugotovitve glavnega ekonomista za revščino in razvoj pri Svetovni banki 1

kažejo, da je pri zmanjševanju revščine v državah v razvoju rast sedemkrat učinkovitejša 
kakor sicer, če se hkrati zmanjšujejo razlike v dohodkih. Posledično manjša revščina 
pozitivno vpliva na nadaljnjo rast. To dokazuje, da je treba obravnavati vprašanja distribucije: 
pomoč EU bo bistveno učinkovitejša, z revščino pa se bomo spopadli učinkoviteje. 

Tako si mora Komisija prizadevati za „rast v korist revnih“ na podlagi relativnega pristopa, 
pri čemer se je treba pri razvojnih politikah in sodelovanju posebej osredotočiti na revne, da 
bi povečali njihov delež pri rasti. Pravzaprav je Evropa eden najboljših primerov na svetu, 
kako je reševanje vprašanj distribucije s pomočjo socialne države (med drugim s fiskalno 
politiko in politiko socialnih izdatkov) pomembno koristilo gospodarskemu in socialnemu 
razvoju. Ta izkušnja, ki jo vključuje tudi evropski socialni model, zagotavlja dejansko dodano 
vrednost in jo je mogoče uporabiti kot orodje v razvojni politiki EU. V skladu s tem 
pristopom bi bili pomembni ukrepi podpora vzpostavljanju sistemov socialne varnosti ter 
pravičnih davčnih sistemov in spodbujanje agende za dostojno delo Mednarodne organizacije 
dela.

4. Vključitev zasebnega sektorja

Komisija kot del svoje strategije za spodbujanje rasti predlaga povečanje naložb iz zasebnega 
sektorja in podpore malim in srednjim podjetjem, tudi s pomočjo povezovanja nepovratnih 
sredstev in posojil. Zasebni sektor je bistvenega pomena za trajnostni razvoj, vendar v 
nekaterih primerih dejavnosti multinacionalk zaradi različnih okoliščin slabo vplivajo na 
revščino, človekove pravice in okolje. 
Zato je pomembno oceniti morebitna tveganja ter določiti jasna merila za podporo projektom 
zasebnega sektorja. Poleg tega je treba jasno določiti, katere dele zasebnega sektorja – tuje ali 
domače, profitne ali ne – je treba podpreti iz skromnega proračuna za razvoj.

Zelena knjiga poudarja, da je treba „poskusiti, da naložbe koristijo kar največjemu številu 
državljanov v državi partnerici“. Treba je pripraviti analizo revščine in socialnega učinka prej 
in potem, da bi izbrali najboljše možnosti ter zagotovili večji učinek na revščino in pozitivne 
razvojne rezultate. Zelena knjiga upravičeno poudarja, da je treba podpreti mala, srednja in 
mikropodjetja. Zato ima mikrofinanciranje pomembno vlogo, predvsem pa je treba zagotoviti 
njegovo dostopnost za prikrajšane skupine, kot so manjšine, mali kmetje in ženske. Če naj se 
doseže rast v korist revnih, morajo revni sodelovati pri spodbujanju rasti in ne le pri uživanju 
koristi. 

Poleg tega morajo pristop EU usmerjati ta načela:
– poudarek na financiranju domačih podjetij in povečevanju domačega kapitala;

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages," World 
Development, Elsevier, vol. 29(11), str. 1803-1815, November.
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– spoštovanje okoljskih in socialnih standardov; 
– podpora vladam pri učinkoviti regulaciji trgov in pravični obdavčitvi; 
– uskladitev z razvojnimi načrti držav prejemnic;
– ne podpirajo se dejavnosti, ki bi lahko posredno ali neposredno omogočile kakršno koli 

obliko davčne utaje ali k njej pripomogle;
– spodbujanje preglednosti, dobrega upravljanja in boja proti korupciji v državah 

prejemnicah;
– novi poudarek na posojilih ne sme škodljivo vplivati na raven nepovratnih sredstev.

5. Podnebne spremembe, energija in trajnostni razvoj

Podnebne spremembe in razvoj so tesno povezani, pobude za boj proti podnebnim 
spremembam in revščini pa si lahko medsebojno koristijo. Želja Komisije, da bolje vključi 
vprašanja podnebnih sprememb ter vprašanja zmanjševanja tveganja za nesreče, da bi s tem 
spodbudili trajnostni gospodarski razvoj, prihaja ob pravem času in je na pravem mestu.
Očitno je bilo doslej le malo sistematičnega ocenjevanja, kako se prilagajanje in zmanjševanje 
tveganja za nesreče vključujejo v razvojno sodelovanje. Kot prvi korak je tako pomembno 
oceniti, če in kako se uresničujejo izražene namere Komisije, da vključi prilagajanje in 
zmanjševanje tveganja za nesreče. Vendar vključevanje podnebnih sprememb ne sme 
nadomestiti zagotavljanja novih in dodatnih sredstev, ki so jih EU in druge donatorice 
obljubili državam v razvoju za prilagajanje podnebnim spremembam. Treba je pozdraviti 
poudarek na obnovljivi energiji, zlasti sinergije z ustvarjanjem delovnih mest in trajnostnim 
razvojem. Vendar mora Evropska unija zagotoviti, da politike najprej in predvsem koristijo 
revnim ter da boljša dostopnost energije podpira lokalni gospodarski razvoj.

6. Prehranska varnost in kmetijstvo

Zelena knjiga priznava, da prehranska varnost in kmetijstvo spodbujata razvoj in rast, ter se 
osredotoča na sonaravno proizvodnjo majhnega obsega. Obžalovanja vredno je, da v knjigi 
niso obravnavani temeljni vzroki za negotovost v preskrbi s hrano v državah v razvoju.
Vprašanj o kmetijstvu in prehranski varnosti ne bi smeli obravnavati ločeno, saj drugi zunanji 
dejavniki močno vplivajo na negotovost v preskrbi s hrano (npr. špekulacije s hrano, 
prilaščanje zemljišč...). Pristop vrednostne verige h kmetijski proizvodnji je pomemben, 
vendar je zanj treba izpolniti nujne pogoje, kot so zagotovljen dostop do proizvodnih sredstev 
(zemljišča, posojila, svetovanja), možnosti za predelavo in trženje ter dostop do lokalnih in 
tujih trgov. Ravno tako je treba ustvariti razmere za pravičnejše in trajno vključevanje malih 
lastnikov v vrednostne verige v kmetijstvu in na trge. Rast mora biti trajnostna glede na 
okolje, spoštovati mora biotsko raznovrstnost ter preprečevati zaskrbljujočo degradacijo 
rodovitne zemlje. Evropska unija bi tako morala spodbujati agroekološke prakse in prakse z 
majhnim zunanjim vložkom. V prihodnjih geografskih programih je treba kmetijstvu nameniti 
ustrezna finančna sredstva. Sredstva uradne razvojne pomoči za kmetijstvo so se zmanjšala s 
17 % leta 1980 na današnjih 5 %, donatorji pa ta sektor že vrsto let zanemarjajo. Poročevalec 
je prepričan, da bi morali s pomočjo partnerskih sporazumov o ribištvu okrepiti ribiško 
politiko v partnerskih državah ter povečati njihove zmožnosti, da zagotovijo trajnostno 
ribištvo v lastnih vodah ter lokalno zaposlenost v tem sektorju.
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Zaključek

Komisija je sporočila, da bo v prihodnje sporočilo o posodobljeni razvojni politiki EU 
vključeno tudi mnenje, ali je primerno spremeniti Evropsko soglasje o razvoju. Treba je 
izpostaviti, da je soglasje skupni dokument, ki so ga uradno podpisale tri glavne institucije, 
zato se je treba izogibati „enostranski“ pobudi. Če je po mnenju Komisije soglasje treba 
spremeniti, naj začne uradna posvetovanja z drugima institucijama. Odločitev o spremembi 
soglasja mora biti osnovana na temeljiti analizi njegove vloge od začetka veljavnosti 
decembra 2005.

Za sodobno evropsko razvojno politiko je potrebno razumevanje in sodelovanje evropskih 
državljanov, zaradi česar si bo treba nenehno prizadevati za izobraževanje o razvoju ter 
ozaveščanje na podlagi vrednot, ki jih predstavljajo človekove pravice, demokracija, strpnost, 
družbena odgovornost in enakost spolov. Vsak posameznik v Evropi mora imeti možnost 
razumeti svetovna razvojna vprašanja ter njihov pomen na lokalni in osebni ravni, kar bo 
bistveno povečalo javno podporo razvojnemu sodelovanju. 


