
   

 
Odziv na predlog Evropskega soglasja o razvoju z dne 

16. februarja 2017 
 
Več kot 10 let po tem, ko je EU sprejela zadnje soglasje o razvoju, je oblikovanje novega soglasja 
priložnost, da se ponovno uokviri načelen pristop EU k razvojnemu sodelovanju, ob upoštevanju 
ključne novosti – ciljev trajnostnega razvoja. Pri finalizaciji teksta novega Evropskega soglasja o razvoju, 
bi vam želeli predlagati nekaj tekstovnih dopolnitev, saj nas skrbi, da aktualna verzija soglasja, ki je bila 
prepoznana kot gonilo trajnostnega razvoja, ne podpira v zadostni meri zasledovanja dolgoročnega 
cilja izkoreninjenja ekstremne revščine, koncepta “ne pustiti nikogar zadaj” in promocije skladnosti 
politik za globalni razvoj.  Menimo, da bo samo na takšen način soglasje skladno s sprejeto Agendo 
2030 za dosego trajnostnega razvoja, hkrati pa bo v dovolj ambiciozni meri predstavljalo primeren okvir 
za usklajeno delovanje vseh EU držav članic v naslednjih 15 letih.  

Zaradi tega vas pozivamo, da se zavzamete za dolgoročno vizijo, ki bo predstavljala vodilo razvojni 
politiki vsaj naslednjih petnajst ali več let. S tem namenom vam predlagamo, da: 

o vključite eksplicitno navedbo koncepta “ne pustiti nikogar zadaj” kot osnovno vodilo za 
doseganje trajnostnega razvoja v okviru 19. odstavka; 

o zagotovite zadosten poudarek vsem štirim aspektom trajnostnega razvoja, kot ga predvideva 
Agenda 2030;  

o odstranite iz teksta navezave na Evropski investicijski načrt (EIP), kot na primer v tekstovnem 
okvirju na strani 12 in 19, saj te navezave niso skladne s prevladujočim konceptom trajnostnega 
razvoja “ne pustiti nikogar zadaj”; 

o zagotovite, da  bodo tudi “pravice” in ne zgolj ”potrebe” vključene v okvirja o migracijah in 
mladih, pri čemer je potrebno še posebej poudariti, da moramo mlade razumeti skladno z 
definicijo ZN kot  kategorijo ljudi v starosti med 15 do 24 let; 

o pri migracijah: nadomestite uporabo termina “nezakonitih migracij (irregular migration)” s 
“prisilnim preseljevanjem in razseljevanjem (forced migration and displacement)”, odstranite 
besedišče o »vseh politikah in orodjih (all policies and tools)«, ko naslavljamo preseljevanje in 
prisilno razseljevanje z referenco na PCD in PCSD.  Opustite tudi uporabo izraza “kontrola meja 
(border management)”, saj ta izraz ni primerno uporabljen v odstavku 208 – v tem odstavku bi 
bilo potrebno dodati referenco na lastništvo partnerskih držav, ki bi bila skladna s principom 
učinkovitosti razvojne pomoči (tekst v okvirju na strani 12). 

 
Zagotavljanje pravičnega prispevka zasebnega sektorja k ciljem trajnostnega 
razvoja 

Razvojne nevladne organizacije pozdravljamo dejstvo, da osnutek besedila poudarja vlogo mikro, malih 
in srednje velikih podjetij ter kooperativ in namero spodbujanja novih poslovnih modelov (50. 
odstavek). V dokumentu je le ena referenca na spodbujanje odgovornosti podjetij (52. odstavek), 
vendar je besedilo v tem delu zelo šibko. Zdi se, da 53. odstavek predvideva, da bodo spodbujanje 
(namesto uveljavljanja) vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), izmenjava najboljših praks ter prostovoljni 
pristopi zadoščali za preprečevanje in odpravo zlorab človekovih pravic ter okoljske degradacije, ki jih 
v partnerskih državah povzročajo zasebna podjetja.  



   

o Soglasje bi moralo prepoznati sporna območja med poslovnimi praksami/finančnim donosom 
in razvojem. Na primer plačilo davka je lahko obravnavano bodisi kot strošek, ki ga je potrebno 
čim bolj zmanjšati, ali kot prispevek k skupnosti, kjer podjetje posluje. 

o Soglasje bi moralo prepoznati, da zasebno financiranje ne more nadomestiti javnih naložb v 
zdravstvo, izobraževanje in socialno varstvo. 

o Soglasje bi moralo zajemati zavezo Evropske unije (EU), da bo vzpostavila zavezujoč okvir 
odgovornosti podjetij, vključno z mehanizmi za reševanje sporov v primerih kršitev človekovih 
pravic ali okoljske škode, ki bi jih povzročila evropska podjetja, ki delujejo v partnerskih 
državah. 

 

V izogib enačenju razvoja z gospodarsko rastjo 

Razvojne nevladne organizacije pozdravljamo tudi dejstvo, da besedilo prepoznava večplastno naravo 
revščine (22. odstavek). Pozdravljamo vključitev merila 20 odstotkov za socialno vključenost in 
človekov razvoj (21. odstavek) in vključitev izrecne reference na pravico do zdravja (27. odstavek). V 
novem osnutku je potrebno prepoznati tudi napredek pri opredelitvi potrebe po »sustainable and 
inclusive growth«. Vendar so potrebna dodatna prizadevanja, da bi se izognili opredeljevanju razvoja 
z gospodarsko rastjo. Gospodarska rast sama po sebi nujno ne prinaša koristi večini in ne koristi vsem 
enako. BDP je kvečjemu le zelo omejen ukrep razvoja in lahko prikriva naraščajoče neenakosti. 

o Preostale reference na rast bi bilo potrebno nadomestiti z »inclusive and sustainable economic 
development/progress«. To zajema reference na rast v 91. odstavku.  

o Besedilo bi moralo zajemati bolj celovito opredelitev gospodarskega razvoja in zavezo EU k 
iskanju alternativnih kazalnikov, ki bodo odražali tudi družbene in okoljske stroške ter blaginjo. 

 

Razvojna pomoč ne sme biti v službi migracijskih ciljev 

Pozdravljamo dejstvo, da osnutek besedila ponovno potrjuje, da je izkoreninjenje revščine osrednji cilj 
razvojne politike EU, da mora razvojna politika EU temeljiti na načelih razvojne učinkovitosti in da 
morajo razvojna sredstva ustrezati opredelitvi Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development’ Development 
Assistance Committee – OECD DAC). Vendar 39. odstavek tem zavezam nasprotuje z odpiranjem vrat 
pogojevanju razvojnega sodelovanja in trgovanja EU z doseganjem migracijskih ciljev. Poleg tega ni 
dokazov, da vrsta ukrepov za naslavljanje temeljnih vzrokov »irregular migration« (ali bolje prisilnega 
preseljevanja in razseljevanja oz. »forced migration and displacement«), navedenih v 38. odstavku, 
dejansko učinkuje. Namesto tega bi se morala podpora EU osredotočiti na preprečevanje in reševanje 
konfliktov, boj proti neenakostim, izboljšanje upravljanja, krepitev odpornosti ljudi, podporo 
državljanov, ki vzpostavljajo mehanizme odgovornosti svojih vlad, vzpostavitev podpornega in 
vzpodbudnega okolja za civilno družbo, krepitev pravne države in boj proti korupciji. Le takrat lahko 
EU prispeva k ustvarjanju lokalnih priložnosti za varno in dostojno delo ter preživetje, tako da se lahko 
posamezniki in njihove družine svobodno odločijo, ali se bodo preselili. 

o Referenco na »applying the necessary leverage by using … development and trade« v 39. 
odstavku bi bilo potrebno zbrisati. 

o Besedno zvezo »irregular migration« v 38., 39. in 72. odstavku bi bilo potrebno zamenjati s 
»forced migration and displacement« ter vztrajati, da bi EU morala vzpostaviti več zakonitih 
poti, torej nedovoljene migracije zmanjšati z vzpostavljanjem zakonitih poti. 

o V besedilo v okvirju o migracijah vključiti referenco na zavezo spoštovanja človekovih pravic. 

 



   

Enakost spolov je obsežnejša kot le akcijski načrt na tem področju  

V primerjavi s sporočilom Evropske komisije je v osnutku predsedstva izboljšan jezik na številnih 
vprašanjih, pomembnih za enakost spolov, kot so spolno nasilje in nasilje po spolu, spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice. Vendar delovanje EU in njenih držav članic na področju enakosti 
spolov ter opolnomočenja žensk uokvirja predvsem Akcijski načrt za enakost spolov za obdobje 2016–
2020. Kljub temu da je zelo dragocen, načrt zajema le omejeno časovno obdobje in posledično 
predstavlja določene omejitve v odzivu na ta obsežen izziv. Če je enakost spolov še vedno prepoznana 
kot ključna dodana vrednost razvojnega sodelovanja, so njeni predpogoji – področja, na katerih so 
potrebna vlaganja s ciljem zagotovitve, da bo globalna skupnost dosegla enakost med spoloma – v 
dokumentu umanjkali in le nekateri deli (razen sklopov »Principles« in »People«) navajajo povezavo z 
enakostjo spolov. 

o Sprejeti bi bilo potrebno širši in bolj ambiciozen pristop k enakosti spolov, ki bi presegal Akcijski 
načrt za enakost spolov. 

o Vključiti je potrebno jasne zaveze k zagotavljanju financiranja za enakost spolov in naložb v 
področja, ki so ključna za napredek pri enakosti spolov. 

 

Razvoj v središču partnerstev namesto investicij in varnostnih vprašanj 

Nov osnutek Soglasja o razvoju deloma naslavlja nekatere pomisleke glede razvojnih partnerstev, ki jih 
EU načrtuje izvajati v prihodnje. Pozdravljamo dejstvo, da besedilo ponovno potrjuje podporo načelom 
razvojne učinkovitosti kot ključni agendi za vse vrste razvojnega sodelovanja. Vendar pa pomisleki, da 
bi soglasje lahko postavilo podlago za pogojevanje razvojnih strategij s političnim dialogom o 
vprašanjih, kot so varnost, trgovina in migracije, ostajajo. Nov predlog je še vedno naklonjen izvajanju 
skupnih partnerstev (collaborative partnerships) (73. odstavek), kar bi lahko zaznamovalo odmik od 
stališča, da je edina prednostna naloga uresničevanje Agende 2030 pod vodstvom partnerskih držav. 
Ta pristop, ki temelji na političnem dialogu o ne-razvojnih vprašanjih, spodbuja partnerstva z državami 
s srednje visokim dohodkom, medtem ko je kombinacija političnega, varnostnega, gospodarskega, 
znanstvenega, tehničnega, tehnološkega in prilagojenega finančnega sodelovanja zaradi agende javnih 
politik ter reform (95. odstavek) postavljena pod vprašaj. Podobno predlagana povezava med 
svetovnimi trgovinskimi sporazumi in razvojnim sodelovanjem (106. odstavek) zamejuje meje med 
prednostnimi nalogami ter interesi, ne le med področnimi politikami. 

o Čeprav se zavedamo, da Agenda 2030 prinaša širino novih izzivov in opredeljuje medsebojno 
povezanost različnih področij, EU pozivamo, naj partnerstva ohranja na trdnih razvojnih 
temeljnih, brez izpostavljanja kakršnem koli pogojevanju. 

o EU ne sme uporabljati razvojnega sodelovanja in zlasti ne uradne razvojne pomoči za 
spodbujanje tesnejših trgovinskih odnosov (to leverage closer trade relationship), ki lahko ne 
le vplivajo na načelo demokratičnega lastništva, temveč tudi zmanjšajo podporo za osrednje 
globalne javne dobrine, kot so izobraževanje, zdravje in zemljišča. 

o V primeru kombiniranih mehanizmov (82. odstavek) in finančnih vzvodov (102. odstavek) bi 
soglasje moralo varovati dodatnost sredstev ter razvojno naravo rezultatov, kar se pričakuje, 
da tovrstni pristopi to zasledujejo. 

o Ko se EU za razvojne cilje obrača k deležnikom varnostnega sektorja (67. odstavek), bi mora 
načrte vnaprej razkriti s ciljem pregleda in odobritve mednarodne skupnosti, vključno z OECD 
DAC. 

 

 



   

Pripadnost konceptu skladnosti politik za razvoj 

Razvojne nevladne organizacije prepoznavamo in pozdravljamo izboljšano besedilo Sveta glede 
skladnosti politik za razvoj v 10. odstavku. Vendar pomanjkanje prepoznanja obstoječih in potencialnih 
neskladij ter napačna razlaga skladnosti politik za razvoj kot prizadevanj za usmerjanje razvojnega 
sodelovanja in uradne razvojne pomoči v podporo drugih področnih politik ter notranjih interesov EU 
nasprotujeta zavezi skladnosti politik za razvoj in skladnosti politik za trajnostni razvoj. Primer tega je 
zaveza razvojno sodelovanje nameniti v podporo izvajanju določb o trgovini in razvoju trgovinskih 
sporazumov EU s partnerskimi državami (51. odstavek). Poglavja o trajnosti v trgovinskih sporazumih 
bodo imela na terenu omejen učinek, tudi če so podprta z uradno razvojno pomočjo, dokler teh določb 
ni mogoče uveljaviti pod enakimi pogoji kot drugih določb prostotrgovinskih sporazumov. Še več, 
načelo skladnosti politik za trajnostni razvoj bi pomenilo trajnostni razvoj kot vodilo celotnega 
trgovinskega sporazuma, ne pa kot dodatno poglavje, ki se bo izvajalo iz sredstev uradne razvojne 
pomoči. 

o Načelo skladnosti politik za trajnostni razvoj bi bilo potrebno vključiti v 7. odstavku in besedilo 
»A range of EU policies contribute in a coherent manner to this objective« nadomestiti s 
»Policy Coherence for Sustainable Development is a key principle and obligation to ensure that 
EU policies contribute to and not undermine sustainable development globally«. 

o Referenco na skladnost politik za razvoj v 51. odstavku bi bilo potrebno umakniti, saj gre za 
očitno napačno razlago načela. Namesto tega bi bilo potrebno v besedilo dodati referenco na 
potrebo po usmerjanju uradne razvojne pomoči in še posebej »pomoči za trgovino« (Aid for 
Trade) na področja in sektorje, ki imajo potencial za zmanjšanje neenakosti ter zagotovitev, da 
bogastvo, ki ga ustvarja trgovina, koristi vsem državljanom. 

o Sklop o skladnosti politik za razvoj (4.2) je potrebno okrepiti z: referenco na »avoiding 
detrimental impacts on human rights and sustainable development« (110. odstavek); 
navedbo, kako bodo procesi politik »assess any potentially negative impacts« (111. odstavek); 
ter razvoj in izvajanje »mitigation, accountability and redress mechanisms to ensure that all its 
policies have, as far as possible, a positive impact on sustainable development«. 

o Osnutek bi moral zagotoviti, da tudi agendi na področju varnosti in migracij spadata v okvir 
načela skladnosti politik za razvoj (podobno kot trgovina in naložbe) ter da so vsi ukrepi, ki se 
izvajajo na teh področjih, skladni z razvojnimi cilji. 

 

Sprejem celovitejšega pristopa k trgovini 

Skrbi nas, da soglasje povezuje razvojno agendo EU z liberalizacijo trgovine. To lahko razumemo kot 
način, da EU spodbuja gospodarske interese svojih podjetij, ki vlagajo v partnerske države. Obsežen 
del prebivalstva v številnih regijah, vključno z Evropo, dvomi v liberalizacijo trgovine, saj je le-ta 
preštevilne pustila zadaj. Trgovinska politika EU bi morala služiti trajnostnemu razvoju tako v Evropi 
kot tudi v partnerskih državah. Dokler temu ne bo tako, razvojno sodelovanje ne bi smelo biti 
uporabljeno v podporo ciljem trgovinske politike EU v smeri povezovanja gospodarstev držav v razvoju 
v globalne vrednostne verige, ki ohranjajo večino vrednosti in bogastva v bogatih državah ter lahko na 
področju plač in delovnih pogojev ustvarjajo dirko proti dnu. 

o 58. odstavek bi moral vključevati sodelovanje prizadetih skupnosti s ciljem zagotovitve, da 
infrastrukturni projekt prispeva k izboljšanju njihovega življenja – in ne le k trgovini ter rasti. 

o 106. odstavek bi moral zajemati referenco na lokalno in regionalno trgovino, ne le na svetovno 
trgovino. 

 



   

Ubeseditev prostora in vloge civilnodružbenih organizacij je potrebno izboljšati 
s ciljem zagotovitve skladnosti 

Pozdravljamo močnejšo ubeseditev vloge civilne družbe v razvoju, demokracije in krepitve 
spodbudnega okolja ter političnega prostora za civilno družbo (17., 63., 87. in 88. odstavek). 
Pozdravljamo tudi vključitev sindikatov in izrecno referenco na socialni dialog kot sredstvo za 
zagotovitev, da zasebna podjetja učinkovito prispevajo k uresničevanju vseh ciljev trajnostnega 
razvoja. To je potrebno ohraniti, vlogo socialnega dialoga kot ključnega dejavnika za boj proti 
neenakostim in za zagotavljanje spoštovanja delovnih standardov pa še okrepiti. Vendar bi bilo 
potrebno z vidika usmerjevalne in bolj operativne narave novega besedila ter s ciljem, da se ohrani 
skladnost jezika z zastavljenimi cilji, vlogo civilne družbe okrepiti v naslednjih poglavjih: 

o V poglavju o migracijah bi bilo potrebno dodati referenco na vlogo civilnodružbenih organizacij 
in zlasti organizacij diaspore, vključno s pomočjo beguncem ter notranje razseljenim osebam 
in skupnostim, ki jih gostijo (38. – 40. odstavek). 

o Organizacije kmetovalcev, vključno z organizacijami in zadrugami malih kmetov, bi bilo 
potrebno prepoznati kot ključne akterje na področju trajnostnega upravljanja z naravnimi viri 
ter podpornih programov na področju kmetijstva in prehranske varnosti, pa tudi pri 
oblikovanju politik na teh področjih (43., 44. in 56. odstavek). Prav tako bi besedilo moralo 
zajemati referenco na mehanizme odgovornosti, ki civilni družbi in organizacijam kmetovalcev 
omogočajo sredstvo za spremljanje pogajanj ter izvajanja trgovinskih sporazumov, vključno s 
sporazumi o gospodarskem partnerstvu (51. odstavek). 

o Poudarjena bi morala biti temeljna vloga civilne družbe, ženskih organizacij in skupnostnih 
voditeljev, vključno z verskimi voditelji, v miru in spravi. Glede reforme varnostnega sektorja 
je bistveno tudi sklicevanje na varnost ljudi in lastništvo ljudi ter skupnosti in ne le nacionalno 
lastništvo (68. odstavek). 

o Besedilo bi se moralo sklicevati na vzdrževanje podpore socialni in politični vlogi civilne družbe 
ter zagovornikov človekovih pravic v državah srednjega dohodkovnega razreda, tudi ko se 
dvostransko sodelovanje opušča (94. odstavek). 

o Poleg tega je pomembno zagotoviti, da so temeljne svoboščine in državljanski prostor vključeni 
v politični dialog s partnerskimi državami (62. odstavek) ter da sta odgovornost do državljanov 
in podpiranje vloge civilne družbe pri spremljanju proračuna zagotovljena v okviru proračunske 
podpore (81. člen). 

 

Prehranska varnost in kmetijstvo za prepoznanje spremembe paradigme ter 
malih kmetov 

Razvojne nevladne organizacije pozdravljamo poudarek na prehrani in kmetijstvu kot ključnih področij 
razvojnega sodelovanja EU. Vendar si razvojne nevladne organizacije, združene v platformi SLOGA in 
CONCORD-u, želimo izrecno referenco na potrebo po spremembi paradigme od industrijskega 
kmetijstva ter dobavnih verig agronomskih podjetij k raznoliki ekološki kmetijski proizvodnji, 
teritorialnim prehranskim sistemom, podnebno prožnemu kmetijstvu in obnovi naravnih virov. Poleg 
tega menimo, da sedanje besedilo ne priznava v zadostnem obsegu potrebe po prednostni podpori 
majhnih kmetijskih proizvajalcev, saj prav oni zagotovijo največ hrane v državah v razvoju, ohranjajo 
tla in biotsko raznovrstnost (56. odstavek) ter so glavni vlagatelji v kmetijstvo. 

o 24. odstavek je osredotočen na otroke do pet let in ženske  v dobi nosečnosti ter dojenja. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti zgodnjim posegom, še posebej v prvem triletju 
otrokovega življenja, saj lahko imajo le-te izjemen učinek na otrokov kognitivni in fizičen razvoj. 



   

o Mali kmetje bi morali biti ključni udeleženci v raziskavah in inovacijah, njihove pravice do na 
kmetiji ohranjenih semen ter do zemljišč bi morale biti zaščite, EU pa bi morala vlagati v 
podporo, da mali kmetje okrepijo svojo pogajalsko moč. 44. in 56. odstavek je potrebno 
ustrezno spremeniti, da bosta to odražala. 

o Besedilo bi moralo ne le prepoznati potrebo po zasebnih naložbah v kmetijstvo, ki dopolnjujejo 
in ne spodkopavajo lastnih vlaganj kmetov, ampak tudi potrebo po javnih naložbah na tem 
področju (56. odstavek). 

o Vključiti bi bilo potrebno večji poudarek na teritorialnih trgih, skladno s smernicami Odbora za 
svetovno zanesljivost preskrbe s hrano (Committee of World Food Security). 
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