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Seznam kratic 
 
CBDR Skupna, a različna odgovornost 
CEPS Center za študij evropskih politik 
CONCORD Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD 
CTR Cilji trajnostnega razvoja 
DAC OECD Odbor OECD za razvojno pomoč 
DG DEVCO EU Generalni direktorat Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj 
DG ENVI EU Generalni direktorat Evropske komisije za okolje 
ECDPM Evropski center za upravljanje razvojne politike 
EEAS Evropska služba za zunanje delovanje 
EK Evropska komisija 
EP Evropski parlament 
ES Evropska skupnost 
EU Evropska unija 
MFI Mednarodne finančne institucije 
NVO Nevladna organizacija 
OECD Organizacija za mednarodno sodelovanje in razvoj 
SPR Skladnost politik za razvoj (angl. PCD, Policy coherence for development) 
SPTR Skladnost politik za trajnostni razvoj (angl. PCSD, Policy coherence for sustainable  
 development) 
SWD Delovni dokument služb (Evropske komisije) 
Trije C-ji Koordinacija, komplementarnost, skladnost (angleško: 3Cs, Coordination, Complementarity, 
 Coherence) 
UNEP Program Združenih narodov za okolje 
ZN Združeni narodi 
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Zahvale 
 
 
Pri snovanju tega dokumenta sem se močno opiral na delo, ki ga je v zvezi s skladnostjo 
politik v več kot treh desetletjih opravil Evropski center za upravljanje razvojne politike 
(ECDPM). Upam, da sem pri tem ustrezno povzel predstave in razmišljanja mojih kolegov o 
tej problematiki. Razprava, ki je z rednimi udeleženci iz vrste zunanjih ministrstev držav 
članic EU in Švice, Generalnega direktorata Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in 
razvoj (DG DEVCO) in oddelka za skladnost politik za razvoj pri OECD potekala v okviru 
Izkustvene skupnosti za skladnost politik, ki jo vodi ECDPM, je bila v zadnjih petih letih 
pomemben vir navdiha in spodbude pri poglabljanju našega razmišljanja o spodbujanju 
skladnosti politik. Konkretneje bi se rad zahvalil različnim kolegom za njihove nadvse koristne 
komentarje, s katerimi so pospremili različne osnutke tega dokumenta. Komunikacija s člani 
skupine CASCADES WP6 Magnusom Benziejem in Katy Harris iz Stockholmskega inštituta za 
okolje, Paulom Kivimaajem in Mikaelom Hildenom iz Finskega inštituta za okolje v Helsinkih, 
ki niso tako dobro poznali problematike spodbujanja skladnosti politik, je bila zlasti 
spodbudna zaradi vprašanj, ki so jih zastavljali, in novih pogledov, ki so jih prispevali k 
razpravi. Po drugi strani so moji sodelavci iz ECDPM, ki zdaj že zelo dobro poznajo 
problematiko skladnosti politik, kot vedno podali številne konstruktivne predloge (Fabien 
Tondel, Hanne Knaepen, Volker Hauck in Martin Ronceray) ter svetovali in pomagali pri 
različnih vidikih nastajanja tega dokumenta (Valeria Pintus, Tilly Bogataj-De Coninck). Končno 
odgovornost za vsebino pa seveda nosim sam. 
 
James Mackie 
 
Maastricht, 21. september 2020  
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Uvod 
 
Skladnost politik za razvoj oz. SPR (angleško Policy Coherence for Development, PCD) se 
nanaša na potrebo po tem, da si politike različnih sektorjev pri prizadevanjih za mednarodni 
razvoj med seboj ne nasprotujejo, pač pa so usklajene. V Evropi je argument v prid 
zavzemanju za SPR temeljil na spoznanju, da so prizadevanja EU za razvojno sodelovanje 
pogosto v nasprotju z drugimi politikami EU ali pa jih druge (tako notranje kot zunanje) 
politike spodkopavajo, in sicer do tolikšne mere, da je EU dejansko z eno roko jemala to, kar 
je z drugo dajala. V nekaterih skrajnih primerih je EU jemala celo več kot dajala. Tako se je 
denimo dogajalo, da je EU na eni strani financirala razvojne projekte za podporo kmetijski 
proizvodnji v Afriki, na drugi strani pa so njene trgovinske politike in politike 
subvencioniranja evropskega kmetijstva spodbujale prodajo subvencionirane in zato 
podcenjene hrane na afriških trgih, s čimer so onemogočale lokalne proizvajalce, ki so 
konkurirali na teh trgih. Učinek evropske trgovinske in kmetijske politike je bil torej 
nasproten učinku evropske razvojne pomoči. 
 
V tem dokumentu je najprej prestavljeno, kako se je koncept SPR razvil v krogih evropske 
razvojne pomoči in s katerimi ukrepi so EU in njene države članice spodbujale skladnost 
politik, odkar je bila leta 1992 prvič vključena v Pogodbo o EU. Praktične izkušnje, 
pridobljene v tem skoraj 30-letnem obdobju, so seveda pomembne za kakovostno 
oblikovanje politik nasploh in ne le za razvojno sodelovanje. To je postalo zlasti očitno leta 
2015 pri sporazumu o Agendi Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 
2030 (v nadaljevanju: Agenda 2030), v kateri je bil uveden nov koncept skladnosti politik za 
trajnostni razvoj oz. SPTR (angleško: policy coherence for sustainable development, PCSD), ki 
je priznal širši pomen skladnosti politik v celotnem svežnju med seboj povezanih politik, 
zajetih v 17 ciljih trajnostnega razvoja (CTR). V nadaljevanju podajamo tudi najnovejša 
globalna prizadevanja za spodbujanje skladnosti politik ter predstavljamo, kako se je odzvala 
EU, zlasti s svežnjem za boljše pravno urejanje, ki ga je pripravila Junckerjeva komisija, in 
Zelenim dogovorom, ki ga je Evropska komisija oblikovala pod vodstvom Von der Leyenove. 
Dokument se zaključi s predstavitvijo pridobljenih izkušenj, ki bi utegnile biti uporabne pri 
zavzemanju za oblikovanje čim skladnejših politik EU za spopadanje s stopnjujočimi se 
posledicami podnebnih sprememb. 
 
Ta informativni pregled je bil pripravljen v okviru projekta Horizon2020 CASCADES, ki je 
namenjen ugotavljanju učinkov podnebnih sprememb onkraj evropskih meja in vplivov, ki bi 
jih lahko ti učinki imeli na Evropo. Upati je, da bo med drugimi pristopi v projektu 
uporabljena tudi analiza skladnosti politik, da bo mogoče podati oceno stopnjujočih se s 
podnebjem povezanih nevarnosti za vse sektorje in velikostne ravni ter oblikovati priporočila 
za politiko v zvezi s krepitvijo evropske odpornosti in obvladovanjem stopnjujočih se 
nevarnosti. Namen tega dokumenta je v okviru projekta CASCADES prispevati k razmišljanju 
in priporočilom, kako zmanjšati neskladnosti med politikami različnih sektorjev, izboljšati 
sinergije in razrešiti zagate glede sklepanja kompromisov, ki so bile ugotovljene v analitičnem 
delu projekta CASCADES. Nekatere ključne ugotovitve, ki se navezujejo na projekt CASCADES, 
so povzete v okviru spodaj (Slika 1). 
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Slika 1: 12 opornih točk za projekt CASCADES glede skladnosti politik  
 

V tem dokumentu želimo prikazati, da lahko pri oblikovanju priporočil glede politik, s katerimi želimo nasloviti 
stopnjujoče se s podnebjem povezane nevarnosti, projekt CASCADES gradi na evropskih izkušnjah pri 
spodbujanju skladnosti politik. Zlasti bi bilo koristno, če bi se projektna skupina zavedala, da: 

1. Politika glede podnebnih sprememb temelji na Pariškem podnebnem sporazumu. O tem je bil v ZN dosežen 
dogovor leta 2015 skupaj s sprejetjem Agende 2030 o ciljih trajnostnega razvoja in Akcijske agende iz Addis 
Abebe o financiranju za razvoj. Ta sveženj treh sporazumov ZN tvori multilateralni okvir, v katerega je treba 
umestiti odziv politike EU na stopnjujoče se s podnebjem povezane nevarnosti. 

2. Agenda 2030 med svojimi orodji za izvedbo vpeljuje koncept SPTR oziroma skladnosti politik za trajnostni 
razvoj, na kateri temelji pristop celovite politike, ki je potreben za podporo ciljem trajnostnega razvoja in boj 
proti podnebnim spremembam. 

3. EU je več desetletij nabirala izkušnje pri spodbujanju skladnosti svojih različnih politik s čezmejnimi vplivi. Na 
teh izkušnjah bi lahko temeljila priporočila, oblikovana v okviru projekta CASCADES. 

4. Trije stebri projekta CASCADES – trgovina, varnost in razvoj, finance – so v EU tradicionalno presečišče politik, 
kjer so se v preteklosti pojavljala večja neskladja. Zato so uvrščeni med strateške izzive za skladnost politik, 
ki so bili v Sklepih Evropskega sveta prepoznani že leta 2005 in 2009. 

5. Po svoji naravi so ti stebri strateški, saj se lahko stopnjujoče se nevarnosti za Evropo, vključno z nevarnostmi, 
ki so povezane s podnebjem, povečajo, če si ne bomo prizadevali odpraviti neskladij med temi politikami. 

6. Strateškega pomena so tudi zato, ker ima EU na področjih trgovine, varnosti in financ močne zunanje 
interese. Zato imajo zagovorniki teh sektorjev v krogih oblikovalcev politik EU precejšnjo politično težo. 
Priporočila projekta CASCADES morajo upoštevati te političnoekonomske okoliščine. Posvečanje posebne 
pozornosti skladnosti politik z uporabo preglednega, na kakovostnih informacijah temelječega in robustnega 
pristopa je lahko pri tem v pomoč. 

7. Spodbujanje skladnosti politik je neizogibno politično vprašanje, zato mora vključevati trden arbitražni 
mehanizem, ki lahko razsoja o kompromisih med interesi različnih politik, kadar iskanje za vse ugodnih 
rešitev in sinergij ni uspešno. V številnih kontekstih oblikovanja politik je najbolje, da se to stori »na najvišji 
vladni ravni« – tj. da to stori predsednik vlade skupaj s svojim kabinetom ali kak drug podoben organ na 
ustrezni ravni. 

8. Na operativni ravni vzpostavitev »sistema SPTR,« kakor je opisan v tem dokumentu (gl. Sliko 5), z jasno 
opredeljenimi pristojnostmi in širokimi pooblastili za razsojanje, vključujoč različne elemente in mehanizme, 
prilagojene posameznim kontekstom oblikovanja politik, lahko zagotovi orodja za spodbujanje skladnosti 
politik. 

9. Med drugimi orodji SPTR so predhodne ocene učinkov (pod pogojem, da so dobro zasnovane in uspešno 
izvedene) ključnega pomena za ugotavljanje stopnjujočih se nevarnosti ter za razmislek, kako jih nasloviti v 
političnem smislu. 

10. Pomemben element naslavljanja stopnjujočih se s podnebjem povezanih nevarnosti v Evropi, na katerega 
pa lahko EU le posredno vpliva, bo sodelovanje z drugimi državami z namenom, da se jih spodbudi k 
prizadevanju za skladnost njihovih politik, da bi se tako zmanjšali negativni čezmejni vplivi, ki bi lahko 
povzročili stopnjujoče se s podnebjem povezane nevarnosti za Evropo. 

11. Doseganje takšnega mednarodnega sodelovanja bo odvisno od nadaljnjega obstoja dobro delujočega 
multilateralnega sistema, iz katerega izhajata Pariški sporazum in Agenda 2030. Priporočila projekta 
CASCADES morajo biti torej usmerjena v podporo iz Evrope, ki je potrebna za ohranjanje zdravja 
multilateralnega sistema. 

12. Odgovornost za ukvarjanje s stopnjujočimi se nevarnostmi, povezanimi s podnebjem, še ni bila naložena 
nobeni od politik EU. Vendar je vsaj v Evropski komisiji videti, da je glede na preteklo delo, ki ga je vložil v 
pripravo svežnja za boljše pravno urejanje, v katerem je skladnosti politik namenjen precejšen poudarek, in 
glede na njegovo novo odgovornost v zvezi z Zelenim dogovorom, prvi podpredsednik Frans Timmermans 
močan kandidat za to novo področje politike. Pri projektu CASCADES bi morali skrbno premisliti, ali bi bilo to 
res priporočljivo in kaj bi bilo potrebno, da bi skupaj z Generalnim sekretariatom EK uspešno odigral to vlogo. 
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Ozadje: šest faz skladnosti politik 
za razvoj v EU 
 
Skladnost politik za razvoj je v EU pridobila na pomenu, ko je bila leta 1992 vključena v 
Maastrichtsko pogodbo (178. člen)1 kot eden »treh C-jev« oz. (koordinacija, 
komplementarnost in skladnost2). Po teh treh načelih naj bi se ravnale države članice in 
Evropska komisija pri podpiranju mednarodnega razvoja. Morda je bilo neizogibno, da je 
moralo za aktivno privzetje in uresničevanje teh načel preteči nekaj časa in medtem ko je 
nekaj držav članic začelo v svojih izjavah glede politik kmalu razglašati svojo privrženost 
zamisli o skladnosti politik, je večina začela temu slediti šele proti koncu desetletja 1990–
2000 in po prelomu tisočletja. Aktivno delovanje v smeri vzpostavitve mehanizmov za 
spodbujanje SPR je sledilo z nekajletnim zamikom (Mackie et al, 2007). 
 
Nedvomno je politični pritisk evropskih NVO do določene mere vplival na ta proces. V svojem 
prispevku k publikaciji OECD leta 1999 o vlogi NVO pri razvoju (Smillie et al, eds 1999) Randel 
in German govorita o kampanji evropskih NVO proti dumpinškim cenam govedine v zahodni 
Afriki in o tem, kako »so kampanje NVO glede skladnosti postale ena od zgodb o uspehu 
nevladnega sektorja.« Kampanja proti dumpinškim cenam govedine je vodila v vrsto drugih 
podobnih kampanj NVO, katerih namen je bil prikazati, da imajo subvencije EU v okviru 
Skupne kmetijske politike in Skupne ribiške politike negativen učinek na Afriko. 
 
Odbor OECD za razvojno pomoč (DAC)3 je pomembno vplival na donatorje, da so začeli 
upoštevati SPR. Prve sledi tega lahko vidimo v njihovem zgodovinskem poročilu Shaping the 
21st Century (Oblikovanje 21. stoletja), objavljenem maja 1996, v katerem je na kratko 
omenjena potreba po prizadevanjih za skladnost politik. Nekaj let pozneje so začeli 
medsebojni strokovni pregledi DAC vključevati to problematiko (npr. medsebojni strokovni 
pregled DAC v Veliki Britaniji leta 1997) in kmalu po letu 2000 je to postalo standardno 
poglavje v vsakem poročilu o medsebojnem strokovnem pregledu. Smernice DAC za 
zmanjšanje revščine (2001) so pomen spodbujanja SPR postavile v kontekst nagle 
globalizacije in vse večjega vpliva številnih in različnih politik bogatih držav na države v 
razvoju. »Globalizacija od vlad držav OECD bolj kot kdajkoli prej zahteva, da upoštevajo širše 
razvojne cilje v vseh politikah in zunanjih odnosih.« (OECD DAC, 2001, str. 91). Smernice se 
zaključijo s priporočilom članicam, naj okrepijo institucionalno zmogljivost za skladnost 
politik. 
 

                                                           
1 Drugi dve načeli izhajata iz dejstva, da je razvojno sodelovanje v EU »deljena pristojnost« in da države članice še naprej 
izvajajo lastne bilateralne programe vzporedno s programom EU, ki ga skupaj financirajo. »Skladnost« se torej nanaša na 
potrebo, da države članice in EU med seboj usklajujejo programe razvojnega sodelovanja, »dopolnjevalnost« pa na potrebo, 
da se usklajevanje nadgradi s prizadevanji, da bi se izognili podvajanju programov razvojnega sodelovanja in da bi dosegli 
določeno raven delitve dela. 
2 178. člen Pogodbe o Evropski skupnosti, 1992: »Skupnost bo upoštevala cilje iz 177. člena (ki se nanašajo na razvojno 
sodelovanje) v politikah, ki jih izvaja in bodo verjetno vplivale na države v razvoju.«  
3 Tako kot drugi odbori OECD v drugih sektorjih politike je tudi Odbor OECD za razvojno pomoč namenjen izmenjavi 
izkušenj med državami članicami in spodbujanju dobrih praks na področju razvojnega sodelovanja in pomoči. 
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Tudi v akademskih krogih je bilo nekaj poskusov, da bi v zvezi s tem načelom začeli 
razmišljati konceptualno (Hoebink 1999, Picciotto 2005, Ashoff 2005, Carbone 2008) in da bi 
opredelili različne vrste skladnosti. Najuporabnejša med njimi je bila razlika med 
horizontalno in vertikalno skladnostjo, pri čemer horizontalna pomeni skladnost med 
različnimi področji politike iste vlade, vertikalna pa pomeni skladnost med različnimi ravnmi 
upravljanja v okviru istega področja politike. Zgoraj omenjeni primer razmerja med razvojno 
politiko EU in njeno kmetijsko politiko bi bil primer horizontalne skladnosti, medtem ko je 
dober primer vertikalne skladnosti politika glede dolžniških in strukturnih prilagoditev, ki so 
jo sprejele mednarodne finančne ustanove, EU in države članice v 80. in 90. letih minulega 
stoletja: bolj ko vsaka od ravni upravljanja (MFI, EU, bilateralni donatorji) sledi istemu 
pristopu, tj. bolj ko so med seboj vertikalno skladne, večja je verjetnost, da bodo uspešne 
(Hoebink 1999). 
 
Spodbujanje skladnosti politik je v EU zaživelo v praksi maja 2005 v Sklepih Sveta Evrope, kjer 
je bil predstavljen seznam 12 prednostnih področij politike4, v katerih bi si morali prizadevati 
za večjo skladnost politik za razvoj. Štiri leta pozneje, leta 2009, je Svet ponovno preučil to 
odločitev zaradi obsežnosti naloge, ki jo je narekoval seznam, in ga skrčil na pet »strateških 
izzivov«: (i) trgovina in finance, (ii) podnebne spremembe, (iii) prehranska varnost, (iv) 
migracije ter (v) varnost in razvoj, pri katerih je bilo upati, da bi bil lahko dosežen večji 
napredek. Še ena pomembna odločitev je bila uvedba periodičnega poročanja EU o SPR, da 
bi lahko sledili napredku, ki ga je dosegala EU kot celota, in sicer s spremljanjem aktivnosti ne 
le Evropske komisije, temveč tudi drugih institucij EU in držav članic. Prvo tovrstno poročilo 
je bilo objavljeno leta 2007. V tem obdobju je skladnost politik za razvoj začela prihajati vse 
bolj do izraza tudi v razvojni politiki EU, zlasti pa v ključnem dokumentu Evropske unije s 
področja razvojne politike, Evropskem soglasju o razvoju iz leta 2005. To Soglasje, ki so ga 
podprli Evropska komisija, Evropski parlament in države članice EU, posveča SPD celo 
poglavje in podčrtuje pomen tega načela ter vnovič zavezuje EU k zavzemanju za SPR na 
področjih, opredeljenih v sklepih Sveta. 
 
Skupina strokovnjakov CEPS (Egenhofer et al, 2006) je v raziskavi, ki jo je opravila v tistem 
času, zapisala, da je Svet odigral pomembno vlogo pri spodbujanju SPR, zlasti pri vzpostavitvi 
skupnega okvira na osnovi zgoraj omenjenih sklepov Sveta iz leta 2005. Poleg tega so 
posamezne države članice, ko so ta okvir med izmenjujočim se predsedovanjem EU 
proaktivno uporabile5, lahko spodbujale vsakokratno sestavo Sveta, naj vodilna načela SPR 
upošteva pri svojem delu na področju politik. Na področjih, kjer ima pristojnosti Skupnost, pa 
je morala glavno vlogo odigrati Evropska komisija6. V spodnji tabeli so povzete glavne faze, 
skozi katere je šla EU pri razvoju teorije in prakse spodbujanja SPR. 
 

                                                           
4 Evropski svet je v zvezi s SPR (Svet EU za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC), maj, 2005) opredelil 12 
prednostnih področij: trgovina, okolje, podnebne spremembe, varnost, kmetijstvo, ribištvo, družbeni vidiki globalizacije, 
migracije, zaposlovanje in spodobno delo, raziskave in inovacije, informacijska družba, transport in energetika. 
5 Med 6-mesečnim predsedovanjem Sveta EU ima vsaka država članica priložnost, da z vodenjem razprav na različne načine 
postavi v ospredje določena vprašanja ali pristope v Svetu in njegovih delovnih skupinah in tako vpliva na agendo EU. To 
lahko vključuje izbor gradiva, določanje vsebine sej, sklicevanje izrednih sej in oblikovanje sklepov razprav. 
6 Delo EU v zvezi s politiko in zakonodajo v grobem sloni na dveh načelih: (i) medvladnem, kjer države članice ohranijo 
suverenost nad nekaterimi področji politike (npr. nad zunanjimi odnosi), vendar vsebinsko tesno sodelujejo z Evropsko 
komisijo; (ii) skupnostnem, kjer se odpovedo suverenosti na določenih področjih (npr. v zunanji trgovini ali kmetijstvu) in 
Evropski komisiji prepustijo glavno odgovornost oz. »pristojnost«. Vloga Evropske komisije je torej na slednjih področjih 
veliko močnejša kot na tistih, kjer se suverenost držav članic ohrani. 
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Slika 2: Faze v razpravi o skladnosti politik za razvoj v EU 
 

 
A 

 
Do leta 1992 

 
Prva razmišljanja 

 
Razprave o konsistentnosti evropskih zunanjih politik in 
prva razmišljanja o SPR so osnova za člene v Maastrichtski 
pogodbi. 
 

B 1992–1999 Zavzemanje Členi Maastrichtske pogodbe spodbujajo NVO k opozarjanju 
na primere neskladnosti ter pozivajo k razpravljanju o 
konceptih in definicijah. Pomen SPR so vse pogosteje 
omenjali v širših mednarodnih krogih. Vendar je konkreten 
institucionalni napredek počasen. 

C Začetek 
desetletja 
2000–2010 

Širše priznanje in 
iskanje rešitev 

V sistem medsebojnih strokovnih pregledov v okviru DAC 
OECD so začeli vključevati SPR. Upoštevanje tega vprašanja 
v tisočletnih razvojnih ciljih. Donatorji začnejo vzpostavljati 
svoje mehanizme SPR s poročili o SPR, sistemi ocenjevanja 
SPR in koordinacijski odbori. 

D Sredina 
desetletja 
2000–2010 

Eksperimentiranje 
in izmenjava znanja 

SPR se posveča bolj sistematična in širša pozornost. Vlade 
EU želijo pridobiti čim več informacij o prvih izkušnjah na 
področju SPR. Maj 2005, sklepi Sveta o 12 področjih SPR. V 
Evropskem soglasju o razvoju je ponovno izražena politična 
zavezanost na visoki ravni. 

E 2007–2014 Konsolidacija in 
institucionalizacija 

Redno objavljanje poročil EU o SPR: pet vprašanj od 2007 
do 2015. Izboljšave predhodnih ocen učinkov in imenovanje 
stalnega poročevalca o SPR v Evropskem parlamentu. 
Zavezanost SPR vnovič potrjena v Lizbonski pogodbi. Pomen 
skladnosti politik pripoznan v razpravah po letu 2015. 

F Po letu 2015 Ponovni premislek 
za Agendo 2030 

Prilagajanje skladnosti politik za trajnostni razvoj (SPTR). 
Novo Evropsko soglasje: »SPR kot prispevek k SPTR« SPR v 
svežnju Evropske komisije za boljše pravno urejanje. 
Vrednotenje SPR v okviru Evropske komisije. Poročila o SPR 
se nadaljujejo v letu 2019. SPR v obdobju Zelenega 
dogovora. 
 

 
Vir: Dopolnjena preglednica temelji na Mackie et al, 2007 in Gregersen, Mackie & Torres (2016, ECDPM DP197). 
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Prvi mehanizmi za spodbujanje SPR 
 
V raziskavi ECDPM, ki je bila opravljena leta 2007 (Mackie et al, 2007) za potrebe dela vodij 
ocenjevanja pri EU na področju »treh C-jev«, so preučili pristope, ki so jih različne države 
članice in institucije EU7 uporabile za spodbujanje SPR. Sklep raziskave je, da se SPR ne bo 
spodbujala zgolj z enim ukrepom, pač pa bi bilo koristno vzpostaviti »sistem SPR«, ki 
združuje več komplementarnih mehanizmov, med katerimi so: (i) izjave o nameri politik, (ii) 
notranji institucionalni mehanizmi in (iii) vlaganje znanja. Drugače povedano, za spodbujanje 
SPR je potrebno: prvič, jasno vodenje in soglasje o tem, kaj se želi doseči; drugič, mehanizmi 
za zbiranje zamisli in odpravljanje razlik, kot recimo posvetovalni postopki, zagovorniki, 
koordinacijska telesa in odločevalski sistemi; in končno, znanje – predhodne kakor tudi 
naknadne (npr. spremljanje in vrednotenje) ocene učinkov. Ta sistem deluje tudi v 
kontekstu, za katerega so značilne politične sile in parlamentarni podrobni pregledi, pritiski 
nedržavnih akterjev, ki zastopajo posamične interese, skupnosti znanja, ki omogočajo 
akademski vpogled in poseben pristop k upravljanju. To grafično prikazuje diagram na Sliki 3. 
Govoriti o »sistemu« morda zveni zapleteno, a če pogledamo, kako napreduje oblikovanje 
vladnih politik, spoznamo, da izboljšave politik niso le posledica posamičnih dejanj, temveč 
do njih prihaja prek interakcij med različnimi razpravami in akterji. Smisel uporabe sistemske 
analize je torej v ugotavljanju, kateri elementi in akterji morajo vzajemno delovati, in 
pripoznavanju, da bo proces počasnejši in bolj razdrobljen, če bo izpuščen kateri od delov 
sistema.  
 
Slika 3: Sistem SPR 

 
Vir: Mackie et al, 2007 

                                                           
7 Raziskava (Mackie et al, 2007) vključuje študije primerov, povezanih z mehanizmi SPR, ki so jih uporabili na Finskem, v 
Franciji, Nemčiji, na Švedskem v Evropskem parlamentu in v sistemu posvetovanja med službami Evropske komisije. 
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Osrednji cilj sistema je seveda, da različni oddelki vlade, ki se ukvarjajo z različnimi sektorji 
politike, ne delujejo izolirano od drugih, temveč med seboj redno komunicirajo na vseh 
ravneh, od nižjih uradnikov, ki pripravljajo politike, do višjih uradnikov, ki jih dokončno 
oblikujejo in vse do ministrov, ki o politikah odločajo. Hkrati prizadevanje za SPR napreduje 
postopoma, ker je kompleksno, saj vključuje pridobivanje strokovnega znanja z različnih 
področij in uravnoteževanje interesov različnih deležnikov. Vzpostavljena mora biti 
interakcija institucionalnih mehanizmov s pravkar omenjenimi kontekstualnimi elementi, 
tako da se na osnovi jasnih usmeritev, ustreznega vlaganja strokovnega znanja ter ustrezne 
razprave in kritične presoje doseže politični konsenz glede težkih odločitev in kompromisov 
ter da so dosežene zadovoljive kompromisne rešitve glede politik. 
 
V raziskavah, ki jih je opravil v desetletju 2005–2015, je ECDPM dokumentiral, kako so države 
članice in institucije EU uporabile svežnje mehanizmov za spodbujanje skladnosti politik, ki se 
tesno ujemajo s tem sistemom SPR (Galeazzi et al, 2013)8. Nekatere vlade so v okviru 
ministrstev ustanovile posebne oddelke za SPR, zadolžene za opredeljevanje vprašanj, 
povezanih z neskladnostjo politik, in pomoč oblikovalcem politik pri izboljševanju skladnosti 
(Engel et al, 2009)9. Druge so preučevale, na katere kazalnike opreti sisteme spremljanja SPR, 
vendar ne vedno uspešno (van Seters et al, 2015)10, saj ne obstaja neposreden način 
merjenja boljše ali slabše medsebojne skladnosti politik. Kako so se ti mehanizmi uporabljali 
skozi čas, dobro ponazarja dolgotrajno in nadvse spolitizirano prizadevanje, ki je bilo 
potrebno za spodbuditev skladnosti politik v več kot dve desetletji trajajočem boju za 
odpravo neskladnosti med skupno kmetijsko politiko EU in zagotavljanjem prehranske 
varnosti v Afriki (Engel et al, 2013). 
 
Ocenjevanje prakse na področju skladnosti politik za razvoj 
 
Na institucionalni ravni EU so v desetletju po objavi Evropskega soglasja o razvoju leta 2005, 
v katerem je bil ponovno poudarjen pomen SPR, do dogovora EU o Agendi 2030, ki je bil 
sklenjen leta 2015, poročila EU o skladnosti politik za razvoj (PCD) med letoma 2007 in 2015 
redno izhajala vsaki dve leti (skupaj jih je izšlo pet)11. 
 
Pet poročil o SPR se med seboj sicer precej razlikuje v pristopu in podrobnostih, vsa pa se 
osredotočajo predvsem na 12 prednostnih področij Sveta in pet ožje opredeljenih strateških 
izzivov. Ker zanesljiva metoda za merjenje skladnosti politik ne obstaja in ker tudi ne 

                                                           
8 Galeazzi et al, 2013 s primeri iz Belgije, Finske, Nemčije, Irske, Nizozemske in Švedske. Te države so običajno sprejele 
izjavo o politiki, ki se je nanašala na skladnost politik, kar so pojmovale kot celovito vladno odgovornost, pri čemer je šla 
Švedska najdlje s svojo Listino o globalnem razvoju. Pri izpolnjevanju te zaveze v praksi je bilo več razlik, pri čemer sta 
Nizozemska in Nemčija ustanovili oddelek SPR v okviru svojih ministrstev za zunanje zadeve, vzpostavili različne 
mehanizme za usklajevanje med ministrstvi na politični in uradniški ravni in si prizadevali, da bi SPR postala del upravne 
kulture in kulture oblikovanja politik v njunih vladah. 
9 Engel et al, 2009. Gl. tudi medsebojni strokovni pregled OECD za Nizozemsko, 2006. 
10 Van Seters et al, 2015, s primeri poskusov vzpostavitve sistemov SPR na Danskem, Irskem, Nizozemskem, Švedskem in v 
Evropski komisiji. 
11 Sledila je večletna vrzel, ko je EU preučevala vpliv Agende 2030 na SPR. Naslednje poročilo o SPR je bilo objavljeno šele 
leta 2019. 
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poznamo ustreznih kvantitativnih kazalnikov12, se ta poročila močno opirajo na ustne izjave 
o tem, kako se je izboljševala SPR in kateri mehanizmi so bili uporabljeni. V poročilih so 
predstavljena prizadevanja vseh držav članic in institucij EU. Podatki so bili pridobljeni s 
pomočjo prostovoljnih vprašalnikov, ki so bili v okviru samoporočanja izpolnjeni in vrnjeni 
Generalnemu direktoratu Evropske komisije za razvoj in sodelovanje (DG DEVCO). Rezultat je 
podroben pregled najrazličnejših prilagoditev politik, ki so bile izvedene po vsej EU, da bi se 
izboljšala skladnost politik za razvoj, z mnogimi zanimivimi primeri, ki ponazarjajo, kaj je bilo 
doseženo in na kakšen način. V vsakem poročilu so tudi poskušali po posameznih sektorjih 
opredeliti področja, kjer bi se lahko kaj izboljšalo. Ta poročila je morda najprimerneje brati 
tematsko in vsa hkrati, tj. da se osredotočimo na eno od petih prednostnih področij Sveta in 
potem spremljamo razvoj na določenem področju od poročila do poročila skozi celotno 
desetletje. Ob takšnem branju se predvsem razkrije, da je spodbujanje SPR proces, ki se 
nenehno odvija in zahteva svoj čas, vendar so rezultati slej ko prej doseženi, zlasti 
srednjeročno. Tak primer je bil desetletje dolg proces, v katerem je bilo doseženo, da je 
skupna kmetijska politika EU postala skladnejša z razvojno politiko EU13. Izboljšave so 
dosežene s postopnim spreminjanjem politik in z občasnimi preboji, ki povzročijo 
pomembnejše spremembe, a tudi takrat se skozi čas porajajo nova vprašanja in potrebe po 
nadaljnjem prilagajanju politik. 
 
Raziskava o prizadevanjih EU za SPR, ki jo je leta 2017 izvedla evropska konfederacija 
razvojnih nevladnih organizacij CONCORD Europe (CONCORD, 2017), se osredotoča zlasti na 
uporabo predhodnih ocen učinkov za spodbujanje SPR, kakor je bilo opredeljeno v svežnju za 
boljše pravno urejanje in odboru za regulativne podrobne preglede Junckerjeve komisije. 
Ugotovitev raziskave je bila, da »so ocene učinkov načeloma močno orodje za zagotavljanje, 
da so negativni vplivi politik EU na države v razvoju čim manjši, njihovi pozitivni vplivi pa čim 
večji«. A ob pregledu dejanske prakse EU v enem letu (2016) je ugotovila, da se je le 24 % 
ocen učinkov dovolj poglobilo v učinke na države v razvoju in da bi moral biti ta delež veliko 
višji. 
 
V Medsebojnem strokovnem pregledu OECD DAC 2018, opravljenem za EU (OECD, 2018b), 
so pozitivno ocenjena politična zaveza, ki jo je pokazala EU, in njena prizadevanja na 
področju spodbujanja skladnosti politik za razvoj. Poročilo opozori na izzive, povezane z 
izvedbo ocen učinkov, ki ustrezno obravnavajo SPR, ter izpostavlja potrebne prilagoditve, da 
bo pristop usklajen z okvirom Agende 2030. 
 

                                                           
12 Težave pri določanju kazalnikov za merjenje napredka pri skladnosti politik so pritegnile precej pozornosti (van Seters et 
al, DP171, 2015). To zdaj preučuje UNEP, ki je v sistemu OZN zadolžen za oblikovanje predloga za uspešno merjenje 
napredka pri izpolnjevanju podcilja 14 (SPTR) v okviru cilja CTR 17 (partnerstva in način izvedbe) v kontekstu spremljanja 
izvajanja Agende 2030.  
13 Na področju prehranske varnosti lahko za tovrsten preboj iz tega obdobja označili reformo skupne kmetijske politike iz leta 
2013, ki je odpravila izvozne subvencije in njene učinke izkrivljanja cen. Napredek na tem področju je predstavljen v 
poročilih o SPR, objavljenih v letih 2007, 2009 in 2011. Ocena učinkov, ki je bila izdelana v zvezi s to reformo, in dogovor, 
dosežen v reformi iz 2013, sta pojasnjena v Poročilu o SPR iz leta 2013. V poročilu o SPR iz leta 2015 (str. 6) pa je 
navedeno, da skupna kmetijska politika zdaj zagotavlja »…podporo kmetom EU in podeželskim skupnostim na način, da ne 
izkrivlja trgov ali trgovine« ter navaja nekaj rezultatov pri zmanjševanju izvoznih subvencij. Hkrati med ključnimi 
prihodnjimi izzivi navaja potrebo po nadaljnjem poenostavljanju skupne kmetijske politike in po spremljanju njenih učnikov 
skozi čas. Vendar imajo ta poročila tudi svoje omejitve in v tem primeru npr. ni bila nikjer omenjena ponovna uvedba 
»prostovoljne vezane podpore« v reformi iz leta 2013, ki je delno izničila učinke zmanjševanja podpore v okviru skupne 
kmetijske politike, ki je izkrivljala trg, in izzvala hude kritike v neuradnih krogih (Engel et al, 2013). 
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Eno od neodvisnih ocen, kaj je bilo doseženo s temi prizadevanji, podaja ocena14 pristopa EU 
k SPR v obdobju 2009–2016, ki jo je naročil DG DEVCO. Sklep ocenjevalne skupine je bil, da je 
EU odigrala vodilno vlogo pri SPR, njen pristop k spodbujanju SPR pa je bil za obravnavano 
obdobje ustrezen, vendar se je moral prilagoditi novi paradigmi ciljev trajnostnega razvoja. 
Kar zadeva mehanizme, ki so bili uporabljeni za spodbujanje SPR, je bilo v presoji 
izpostavljeno tisto, kar je bilo pozitivno, recimo dveletna poročila EU o SPR in uporaba 
predhodnih ocen učinkov, ponekod pa so bile ugotovljene tudi pomanjkljivosti, ki se 
nanašajo na pomanjkanje skupnega razumevanja pristopa, nedosledno rabo dogovorjenih 
mehanizmov, različne ravni ozaveščenosti osebja in nekoliko pomanjkljivo vodenje. V oceni 
je bilo opozorjeno na težave pri ocenjevanju rezultatov prizadevanj za spodbujanje SPR, ki so 
zlasti posledica težav pri dokazovanju vzročnosti, saj ta prizadevanja še zdaleč niso edina 
gonila sprememb v državah v razvoju. Kljub temu so ocenjevalci na podlagi študij primerov 
za posamezne države in po preučitvi specifičnih politik vendarle sklenili, da je vpliv pristopa 
SPR pozitiven, čeprav razmeroma omejen. V oceni je podanih tudi precej priporočil glede (i) 
izboljšav glede jasno izražene zavezanosti EU skladnosti politik za razvoj, (ii) mehanizmov in 
finančnih virov prilagajanja, (iii) jasneje opredeljenih rezultatov SPR in možnosti spremljanja 
ter (iv) okrepitvi vloge delegacij EU, zlasti pri ugotavljanju področij neskladnosti in 
spremljanju učinkov izboljšav politik. 
 
Če povzamemo, EU je na splošno pohvaljena za svoje namere in pristop k SPR, vendar bi se 
lahko bolje odrezala pri praktični izvedbi. Glede dejanskega učinka na izboljšanje politik, ki 
vplivajo na države v razvoju, podatki res kažejo nekaj pozitivnih sprememb, do katerih je 
skozi čas prišlo na določenih področjih (npr. v skupni kmetijski politiki), a zaradi težav pri 
dokazovanju vzročnosti in premalo poglabljanja v hipotetične situacije je velik vpliv še vedno 
težko neizpodbitno dokazati. 
 

  

                                                           
14 Núnez-Borja et al, 2018. 
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Uresničevanje skladnosti politik 
 
Institucionalne določbe EU 
 
Kot je že bilo povedano, je bila določba o skladnosti politik za razvoj vključena v Pogodbo EU 
v Maastrichtu leta 1992. Odtlej je ostala nespremenjena do Lizbonske pogodbe, ki je stopila 
v veljavo leta 2010. V 208. členu Pogodbe o delovanju EU (TFEU, 2009) je zaveza EU k 
skladnosti politik okrepljena in je dejansko vzpostavljena kot zakonska obveznost): 
»Vključitev SPR v njeno temeljno zakonodajo postavlja EU na posebno mesto na 
mednarodnem prizorišču« (Poročilo EU o SPR, 2013, str. 19). (Člen, ki je še vedno pravna 
podlaga za spodbujanje SPR v EU, se glasi): 
 
» Unija upošteva cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na 
države v razvoju.« (208. člen, Pogodba o delovanju EU (TFEU), 2009) 
 
Junckerjeva komisija iz obdobja 2014–2019 je delovala v obdobju, ko so bili v razpravo o 
skladnosti evropskih politik vpeljani številni novi elementi. Dogovor o Agendi 2030 Združenih 
narodov, kjer je bil uporabljen koncept »skladnosti politik za trajnostni razvoj« (SPTR), je bil 
prvi pomemben mejnik, ki je korenito spremenil razpravo o skladnosti politik, kot bomo 
videli v naslednjem poglavju. Agenda 2030 je spodbudila EU, da je leta 2017 izdala temeljito 
prenovljeno Novo evropsko soglasje o razvoju. V tem soglasju je ponovljena zavezanost SPR, 
le da je zdaj ta predstavljena kot prispevek k SPTR. 
 
Pod vodstvom podpredsednika Timmermansa se je Junckerjeva komisija tudi zelo potrudila 
povečati učinkovitost oblikovanja politik EU15, in sicer z uvedbo svežnja za boljše pravno 
urejanje (Better Regulation Package), ki ga sestavljajo smernice (SWD[2015]111, 
posodobljene leta 2017 [SWD(2017)350]), in orodjarno z vrsto poglavij (»orodij«), ki 
pokrivajo posamezna vprašanja. V orodjarni je skladnost politik navedena kot eno temeljnih 
načel (Orodje #1). Od takrat naprej je skladnost jasno izražena kot bistveni element nasvetov 
snovalcem in izvajalcem predhodnih ocen učinkov, ki so eno najpomembnejših orodij, 
predlaganih v svežnju (2. in 3. poglavje orodjarne). Posebno poglavje (Orodje #3416) je 
posvečeno politiki do držav v razvoju, kjer je skrb za spodbujanje skladnosti politik vnovič 
izrazito poudarjena. 
 
Za potrebe skladnosti politik je morda najpomembnejši element svežnja za boljše pravno 
urejanje teža, ki jo pripisuje uporabi predhodne ocene učinkov (Keijzer 2010), ki je, če se 
pravilno izvede – kar pa se ne zgodi vedno (CONCORD 2017 in 2018) – med najuporabnejšimi 
                                                           
15 Izboljšanje kakovosti oblikovanja politik EU je bila zaveza, ki jo je dala Evropska komisija pod vodstvom Junckerja, ko je 
bila imenovana leta 2014, s čemer naj bi zagotovila, da njena zakonodaja bolje služi ljudem, ki jih zadeva. Da bi se to 
udejanjilo, je bil prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans zadolžen za usklajevanje pri pripravi tako 
imenovanega »svežnja za boljše pravno urejanje« v okviru celotne Evropske komisije. 
16 Orodje št. 34 iz svežnja za boljše pravno urejanje nudi oblikovalcem politik v EU predloge, kako naj upoštevajo SPR, ki 
vključuje seznam vprašanj o morebitnih vplivih predlagane nove politike na države v razvoju, ter primere omilitvenih 
ukrepov, ki jih lahko sprejmemo za zmanjšanje negativnih družbenih, okoljskih in gospodarskih vplivov. To orodje ni 
obvezno, vendar opisuje postopek izvedbe temeljite ocene učinkov SPR, kjer kaže, da bo prišlo do neskladnosti. 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposinglaw/better-regulation-why-and-how/better-
regulation-guidelines-and-toolbox_en 
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tehničnimi orodji, ki se uporabljajo pri spodbujanju skladnosti politik. Pomembno je torej, da 
Evropska komisija zdaj vztraja pri izvedbi ocene učinkov, preden je katerikoli predlog nove 
politike posredovan Kolegiju komisarjev v odločanje. Sveženj za boljše pravno urejanje še 
naprej ostaja sestavni del načina delovanja komisije tudi pod vodstvom Von der Leyenove, 
zlasti zato, ker podpredsednik Timmermans ostaja na položaju in je zdaj odgovoren za Zeleni 
dogovor EU, ključno krovno politiko nove Evropske komisije. Zeleni dogovor si prizadeva 
»cilje trajnostnega razvoja umestiti v jedro oblikovanja politik in ukrepanja EU (Evropska 
komisija, COM[2019]614, str. 3) in ima skladnost politik vseskozi vgrajeno kot »zlato nit«, in 
sicer se zavzema, da bi bila vsa področja politik med seboj povezana. Komunikacija tudi 
navaja sveženj za boljše pravno urejanje kot ključni inštrument, da se pri oblikovanju politik 
upošteva eno prvih vodilnih načel, povezanih s skladnostjo politik, tj. da »se ne povzroča 
škoda« (str. 19). 
 
Od SPR do SPTR 
 
Od leta 2015 je prevladujoči okvir za mednarodno sodelovanje EU Agenda 2030 Združenih 
narodov. EU je vložila precej energije v triletno razpravo, ki je privedla do sklenitve končnega 
dogovora o Agendi 2030, pri čemer sta DG DEVCO in DG ENVI družno aktivno usklajevala 
prispevek EU. Skladnost politik je bila zelo pomemben element te razprave17 tako v Evropi 
kot tudi na mednarodni ravni. Zato CTR17 vključuje cilj (17:14) spodbujanja skladnosti politik 
za trajnostni razvoj oz. SPTR. S tem se skrb za skladnost politik preseli na globalno prizorišče, 
kjer ne gre več le za omejeno odgovornost donatorjev, ki želijo zagotoviti, da druge politike 
njihovih lastnih vlad ne spodkopavajo njihove razvojne pomoči , temveč za vsesplošno skrb, 
neločljivo povezano z oblikovanjem politik. Politike, usmerjene v doseganja kateregakoli CTR, 
ne bi smele spodkopavati dosežkov pri doseganju drugih CTR. 
 
V novem Evropskem soglasju za razvoj, izdanem leta 2017, ki temelji na Agendi 2030 in ciljih 
trajnostnega razvoja, je bil za to izbran podcilj 14 v okviru splošnejšega cilja 17. Ponovno 
odločno potrjuje zavezanost EU skladnosti politik, pri čemer poudarja, da SPR ni nadomestila 
SPTR, temveč gre pri SPR za prispevek k širšemu konceptu SPTR, kakor je pojasnjeno v 
nadaljevanju. Poziva tudi k široki uporabi splošnega načela skladnosti politik, saj »bodo glede 
na univerzalnost Agende 2030 EU in njene države članice spodbujale tudi druge države, 
vključno z državami v razvoju, naj ocenjujejo vpliv svojih politik na doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja.« (odst. 112) 
 
Drugače povedano, Evropa naj bi poleg posvečanja pozornosti vplivu svojih politik na druge 
države pozivala druge države, naj tudi same preučijo, kakšen je vpliv njihovih politik na 
Evropo. 
 
Agenda 2030 torej uvaja novo poglavje v razpravo o skladnosti politik in se pri tem zaveda 
večdimenzionalnosti tega koncepta. To se lahko nazorno prikaže z diagramom štirih 
kvadrantov (Slika 4). Te štiri dimenzije18 so: 

                                                           
17 Gl. razpravo o SPR ter glavni sporočili 6 in 10 v Evropskem poročilu o razvoju 2013: Po letu 2015: globalno delovanje za 
vključujočo in trajnostno prihodnost, EU/ ODI+DIE+ECDPM. 
  
18 Seveda bi lahko to analizo še poglobili, če bi želeli upoštevati druge ravni upravljanja, recimo na poddržavni ravni, kot so 
npr. regije, okrožja ali občine, vendar načela v bistvu ostajajo ista. 
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A. Nacionalna-nacionalna – tu gre za medsebojno skladnost različnih domačih politik. 
B. Nacionalna-mednarodna – vpliv domačih politik na druge države (na kar se 

osredotoča SPR), lahko pa se uporabi tudi v obratni smeri za prikaz vpliva politik 
drugih držav na Evropo. 

C. Mednarodna-nacionalna – skladnost mednarodnih politik z domačimi politikami. 
D. Mednarodna-mednarodna – medsebojna skladnost mednarodnih politik. 

 
Ta diagram je treba gledati iz zornega kota določene države, glede nacionalnih politik se 
država namreč odloča in jih izvaja znotraj svojih meja, pri čemer je povsem suverena. 
Mednarodne politike pa so po drugi strani zunanje politike iste države, vendar je pri tem le 
delno suverena, saj jih lahko sicer oblikuje doma, njihova izvedba pa je mogoče le, v kolikor 
jih druge države/vlade sprejmejo ali v kolikor so dogovorjene v mednarodni razpravi ali 
forumih. Diagram se torej nanaša na različne vrste horizontalne skladnosti (prim. 2. poglavje 
zgoraj), tj. med politikami različnih sektorjev na isti ravni upravljanja, in ne na vertikalno 
skladnost, tj. med različnimi ravnmi upravljanja19. 
 
Slika 4: Večdimenzionalnost skladnosti politik 
 

 
 
Vir: ECDPM 

                                                           
19 Primer navpične skladnosti bi bil npr. če bi vlada svoje politike uskladila z mednarodno dogovorjeno politiko, kakršna je 
recimo Agenda 2030, ali pa če bi oblast na poddržavni ravni uskladila svoje politike v katerem od sektorjev s politikami, ki 
so bile za ta sektor dogovorjene na državni ravni. Če bi želeli vertikalno skladnost vizualno prikazati v diagramu kvadrantov, 
bi bilo to prezapleteno. 
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SPTR kot koncept je bolj zapletena od SPR še iz enega razloga – izraz »trajnostni razvoj,« 
kakor je uporabljen v Agendi 2030, namreč pomeni nekaj drugega kot »razvoj«, kakor ga 
povezujemo s tisočletnimi razvojnimi cilji. Medtem ko se slednji osredotočajo predvsem na 
socialni razvoj in zmanjševanje revščine, sloni novi izraz na treh stebrih: okoljskem, 
gospodarskem in družbenem. Pri spodbujanju SPTR torej ne gre le za pozivanje k skladnosti s 
politikami družbenega razvoja, kakor to velja pri SPR, temveč tudi k skladnosti z okoljskimi in 
gospodarskimi politikami. SPTR lahko torej pojmujemo kot »večsmerno« in ne »enosmerno«, 
kakor velja za SPR (Mackie et al, 2017). 
 
Če povzamemo, Agenda 2030 temelji na celovitem pristopu, ki teži k skladnosti med 
politikami na različnih ravneh (nacionalni, mednarodni in seveda lokalni – tj. vertikalni 
skladnosti) ter medsektorski skladnosti (na splošno: med okoljskim, gospodarskim in 
družbenim sektorjem – tj. horizontalni skladnosti). SPTR je torej zelo široko, večsmerno 
načelo. Celoten konceptualni okvir Agende 2030 torej teži k celostnemu in skladnemu 
oblikovanju politik, ki se zaveda pomena skupnega učinka vseh politik in presega stremljenje 
posamičnih politik k doseganju neposrednih učinkov. 
 
Vlade evropskih držav se prilagajajo temu novemu okviru z novimi postopki in strukturami, 
kakor je predstavljeno v naslednjem poglavju tega dokumenta. OECD je tudi dopolnila svoje 
smernice glede skladnosti politik in več držav po svetu, ne le članice OECD, spoznava 
vrednost spodbujanja skladnosti politik. Skladnost politik, ki je nekoč veljala predvsem za 
evropski način razmišljanja, povezan z mednarodnim razvojem, danes zahvaljujoč Agendi 
2030 tako v geografskem kot sektorskem smislu priteguje pozornost v veliko širših krogih 
upravljanja in oblikovanja politik.  
 
Hkrati bi se bilo dobro zavedati, da skrb za to, da politike v različnih sektorjih ne 
spodkopavajo druga druge in se v idealnih razmerah med seboj podpirajo, ni nekaj 
edinstvenega v tradicionalnem sektorju razvojnega sodelovanja. V okoljskem sektorju se 
oblikovalci politik že dolgo trudijo zagotoviti, da vse politike upoštevajo okoljski vidik, da jim 
ni tuj pojem »mainstreaming (vključevanje v prevladujočo usmeritev« in da se poslužujejo 
orodij, kot je denimo presoja vplivov na okolje. Tudi ekonomisti so navajeni razmišljati o 
skladnosti, in sicer tako, da upoštevajo različne dejavnike: prizadevajo si za čim bolj 
uravnotežen rezultat nove politike, tako da v svoje modele vnašajo različne vrednosti. Tudi 
snovalci upravljavskih modelov poudarjajo pomen pristopov »celovitega upravljanja« ali 
»usklajenega delovanja vladnih in drugih javnih služb ('whole-of-government' pristop)«, da bi 
zagotovili skrbno snovanje novih politik, da bi bile skladne z drugimi politikami. 
 
Čeprav je novi okvir politike, ki je nastal v okviru Agendo 2030, povezan v večjimi izzivi, in 
čeprav je koncept SPTR kompleksnejši, njegovo udejanjanje v praksi ne bi smelo pomeniti, da 
bo treba začeti iz nič, temveč da bi veljalo graditi na že doseženem.  
 
Orodja, ki naj bi jih uporabljali za spodbujanje SPTR, lahko črpajo iz te bogate zgodovine tako 
pri SPR kot pri drugih pristopih k celovitemu oblikovanju politik. Zgoraj omenjeni »sistem 
SPR« je torej mogoče razviti v »sistem SPTR« (Slika 5), kakor je bilo predlagano v novejšem 
dokumentu ECDPM o »Skladnosti politik in Agendi 2030 (Mackie et al, 2017). Pri sistemu 
SPTR je v primerjavi s sistemom SPR ena ključnih razlik, da bi se morali zavedati pomena 
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»zagovornikov« različnih sektorjev politike, ki jih poskušamo med seboj uskladiti. Zagovornik 
vsakega sektorja ima dvojno vlogo: po eni strani mora zagovarjati lastno politiko, po drugi pa 
mora biti zadolžen tudi za iskanje rešitev glede drugih politik skupaj s »zagovorniki drugih 
sektorjev,« tako da se premostijo razlike in se gradi na sinergijah, kjer je mogoče. Na koncu 
je seveda skladnost politik politično vprašanje, saj gre za uveljavljanje interesov mnogih in 
med seboj različnih deležnikov. Zato morda ni vedno mogoče odpraviti vseh razlik z 
rešitvami, ki bi bile ugodne za vse. V tem primeru se bo pojavilo vprašanje kompromisnih 
rešitev, namenjenih uravnoteževanju, in sistem bo potreboval jasen in dogovorjen okvir ali 
postopek za presojanje ali odločanje med različnimi rešitvami. 
 
Slika 5: Kako doseči skladnost politik za sistem trajnostnega razvoja 
 

 
Vir: delo avtorjev na osnovi Mackie et al., 2017. 
 
Konceptu tega okvira je podoben koncept OECD, imenovan Osem gradnikov SPTR (Slika 6); 
mnoge med njimi lahko prepoznamo v štirih naslovih zgoraj predstavljenega sistema SPTR. 
Delo OECD temelji na raziskavah izkušenj njihovih članic in opazovalk, iz česar so razvili ta 
generični model, namenjen za pomoč vladam, ki želijo nadgraditi ali izboljšati okvir, ki ga 
potrebujejo za spodbujanje SPTR. 
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Slika 6: Osem gradnikov OECD za SPTR  
 

 
 
Vir: OECD, 2018 
 
Tako kot velja za SPR je tudi OECD pomembna platforma za spodbujanje SPTR in razvoj 
konceptualnega razmišljanja o skladnosti politik in njenem izvajanju. To se odraža v njenem 
pred nedavnim dopolnjenem Priporočilu Sveta glede SPTR (OECD 2019), kjer so na kratko 
povzeti glavni ukrepi, ki jih lahko vlade izvajajo za spodbujanje SPTR. Med drugim je to 
priporočilo skladno z Evropskim soglasjem EU iz leta 2017, kjer piše, da je SPR prispevek k 
SPTR. 
 
Spodbujanje skladnosti politik za trajnostni razvoj v praksi 
 
V praktičnem smislu je ključna sprememba v strukturah/postopku, ki ga opažamo po vsej 
Evropi, verjetno spoznanje, da bi se morala končna odgovornost za SPTR prestaviti na 
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vodstvo vlade (OECD 2019) in je ne bi smeli prepuščati enemu samemu ministrstvu. Seveda 
pa obstajajo različni načini, kako to izvesti, kar je odvisno od ureditve v vsaki državi.  
 
Ker SPTR zajema vse vladne sektorje, da do njenega spodbujanja dejansko res pride in o 
neizogibnem sklepanju potrebnih kompromisov mora odločati predsednik vlade skupaj s 
svojim kabinetom. Različne vlade, kot denimo Finska, so torej preselile odgovornost za 
skladnost politik iz ministrstva za zunanje zadeve, kjer so jo prej obravnavali kot SPR, v 
kabinet predsednika vlade (Zetter et al, 2019), kjer je zanjo zadolžena Nacionalna komisija za 
trajnostni razvoj (van Seters et al, 2020. Podobno deluje v Franciji Generalni komisariat za 
trajnostni razvoj v okviru urada predsednika vlade (van Seters et al, 2020), v Nemčiji pa imajo 
v Odboru državnih sekretarjev, ki je sestavljen iz predstavnikov vseh ministrstev, stalno 
delovno skupino za trajnostni razvoj, ki ji predseduje Urad zveznega kanclerja (van Seters et 
al, 2020); OECD 2018; gl. tudi spletno stran OECD20). Na Švedskem, kjer gradijo na izkušnjah 
vlade z Listino o globalnem razvoju iz leta 2003, so odgovornost za koordinacijo glede ciljev 
trajnostnega razvoja, vključno s SPTR, naložili ministrstvu z močno osrednjo vlogo, in sicer je 
zanjo zadolžen minister za javno upravo na ministrstvu za finance, ob podpori medresornega 
koordinacijskega mehanizma (OECD 2018). V Evropski komisiji so to dosegli z uvedbo svežnja 
za boljše pravno urejanje leta 2015, ki ga upravlja generalni sekretariat, odgovoren za 
koordinacijo celotne Komisije, čeprav majhno enoto za SPR še vedno ohranjajo v DG DEVCO, 
kar pomeni, da SPR ostaja pomembna in bi jo morali pojmovati kot »prispevek k SPTR«, 
kakor je bilo izraženo v novem Evropskem soglasju o razvoju iz leta 2017. 
 
Dovolj dobra skladnost 
 
Še en praktičen nauk, tokrat iz sveta spodbujanja dobrega upravljanja (Grindle 2004), je, da 
skladnost politik ni nikoli popolna in da je vedno relativna. Kot je bilo pripoznano v osmih 
gradnikih OECD, je spodbujanje skladnosti politik zelo političen in hkrati dolgotrajen proces. 
Politično angažiranje je ključno za postavitev prioritet in presojanje med različnimi stališči, 
vendar razprave, ki pripeljejo do višje ravni skladnosti politik, običajno trajajo veliko dlje kot 
traja štiri- ali petletni mandat povprečne vlade ali politika. To lahko politikom jemlje voljo21, 
da bi se za skladnost politik zavzemali tako močno, kot bi bilo potrebno, še dodatno pa 
njihovo odločanje otežuje dejstvo, da je lahko spodbujanje skladnosti politik (zlasti, kadar to 
počne civilna družba) moteče, saj dele vlade izpostavlja nezaželeni pozornosti ali jih sili, da 
spremenijo smer svojega delovanja. 
 
Politična narava spodbujanja skladnosti politik pomeni, da je pri iskanju rešitev v danih 
okoliščinah koristno uporabiti kolikor toliko temeljito političnoekonomsko analizo, kar lahko 
olajša razumevanje interesov različnih deležnikov in ovir/spodbud, ki delujejo pod površjem. 
Trajna narava tega procesa pa pomeni, da je koristno ta proces pojmovati kot ponavljajoč se 
niz postopnih izboljšav, ki je lahko dolgotrajen. Med vsako fazo ali krogom razprave se lahko 
skladnost še nekoliko izboljša, dosežena je lahko določena raven in konkretizirana z 
dogovori, vendar morda ne do te mere, kot bi bilo zaželeno. Doseženi dogovori se nekoliko 

                                                           
20 Ta stran na spletni strani OECD je tudi dober vir informacij, kako so se vlade na različne načine lotile reševanja tega 
vprašanja: https://www.oecd.org/gov/pcsd/pcsd-country-profiles.htm. 
21 Politiki namreč ne vidijo zlahka neposredne koristi spodbujanja skladnosti politik, zato pogosto niso prepričani, da bo to 
pomagalo povečati možnosti za njihovo ponovno izvolitev. 
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pozneje ponovno pretehtajo, morda že čez nekaj let, ko se pojavijo novi dejavniki22 in se 
lahko spremenijo interesi deležnikov in je lahko dosežena nova raven skladnosti politik. Za 
spodbujevalce skladnosti politik je torej bolje, da namesto prizadevanja, da bi dosegli 
nedosegljivo stanje »popolne« skladnosti, razmišljajo v smislu doseganja »dovolj dobre 
skladnosti« v vsaki fazi in se potem lotijo spoprijemanja z drugimi izzivi, kjer so lahko 
prizadevanja za doseganje boljše skladnosti politik bolj produktivna (Vanheukelom et al, 
2018).  
 
Povzetek 
 
Skladnost politik kot koncept se je trajno uveljavila. Z Agendo 2030 je zdaj SPTR priznana 
med »načini in sredstvi za izvajanje« v globalnem upravljanju in kot ključni element za 
izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja na globalni ravni, zanjo pa naj bi si prizadevale vse 
vlade. EU ima več kot 25-letne izkušnje pri prizadevanju za spodbujanje skladnosti politik na 
enem področju: razvojnem sodelovanju, kjer je bila razprava osredotočena na zagotavljanje, 
da drugi vidiki politike EU ne spodkopljejo ali izničijo učinkovitosti sredstev, porabljenih za 
uradno razvojno pomoč. Za nas kot Evropejce je logično, da te izkušnje uporabimo pri našem 
prizadevanju za izvedbo Agende 2030. 
 
Zlasti smo se naučili, da je spodbujanje skladnosti politik lahko uspešno, vendar je to 
dolgotrajen in težak proces, v katerem lahko različni deležniki odigrajo svojo vlogo in jo tudi 
morajo odigrati. Zagotovo so vidiki, pri katerih ne gre vedno vse tako gladko, kot bi bilo 
pričakovati (npr. predhodna ocena učinkov), obstajajo pa tudi nekatera dokaj uporabna 
vodilna načela in nauki, na katerih lahko gradimo naprej. Medtem ko je prizadevanje za 
skladnost politik dobilo formalno mednarodno priznanje, vemo tudi, da praksa zaostaja za 
političnimi odločitvami. Spodbujanje skladnosti politik ostaja izziv in vedno bo še potreba po 
nadaljnjem prizadevanju in sprejemanju težkih političnih kompromisov. 
 
Poleg tega ni le neskladnost politik EU tista, ki vpliva na druge države, temveč velja tudi 
obratno, politike drugih držav vplivajo na trajnostni razvoj v EU. Za EU je torej ključnega 
pomena, da tudi druge države uvedejo ukrepe za spodbujanje skladnosti politik. Več 
vzajemnega priznavanja in spoštovanja na tem področju bi koristilo EU. V resnici gre na 
področju podnebnih sprememb, ki zadeva projekt CASCADES, vsaj deloma za to pri 
načrtovanih nacionalno določenih prispevkih (INDC, Intended Nationally Determined 
Contributions) – da se vse države zavedajo, da lahko njihove politike glede izpustov 
prizadenejo druge države in nudijo osnovo za razpravo z drugimi. 
 
  

                                                           
22 Spremembe v globalnem smislu so lahko zelo pomembne za skladnost politik. Pandemija covid-19 je recimo na novo 
osvetlila neskladnost pri trgovini z medicinsko opremo (Tondel & Ahairwe 2020). Podobno lahko npr. nove raziskave o 
vzrokih za nezakonite finančne tokove, ki so povezani s skladnostjo politik in pomembno negativno vplivajo na mobilizacijo 
domačih virov v državah v razvoju spodbudijo nov krog razprav, ki bo privedel do nadaljnjih postopnih izboljšav pri nadzoru 
vlad nad mednarodnimi korporacijami in njihovim izkoriščanjem davčnih ureditev. 
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Kateri nauki so koristni za projekt 
CASCADES? 
 
Kaj skladnost politik pomeni za projekt CASCADES? 
 
Podnebne spremembe so globalni izziv, za katerega je v Pariškem podnebnem sporazumu 
navedeno, da se morajo vse države z njim spopasti tako doma kot v sodelovanju z drugimi 
državami. Za Evropo je to, da se mora osredotočati na s podnebjem povezane stopnjujoče se 
nevarnosti, ki ji grozijo od zunaj, razmeroma nov politični izziv. To samo po sebi zbuja 
bojazen, da bi se utegnile ponoviti stare napake. Vendar je EU na nekaterih področjih v 
preteklosti že videla, kako se čezmejni vplivi njenih politik stopnjujejo »navzven« in ne 
»navznoter«. Medtem ko je smer vpliva lahko drugačna, je narava čezmejnih vplivov ista in 
orodja za spoprijemanje z njimi so še vedno aktualna. Izkušnje EU pri spodbujanju SPR in ob 
tem tudi SPTR torej nudijo vrsto naukov v zvezi s skladnostjo politik, ki pridejo v poštev za 
projekt CASCADES: 
 

1. Prvič, glede te problematike je za projekt CASCADES zlasti skrb zbujajoč vpliv, ki ga 
imajo lahko podnebne spremembe drugod po svetu na EU23. Ti vplivi se lahko 
prenašajo na številnih področjih in v okviru vseh treh stebrov trajnostnega razvoja. 
Lahko so družbeni (npr. migracije, oboroženi konflikti), gospodarski (npr. vzorci 
trgovanja, izguba naložb) ali okoljski (npr. obsežni gozdni požari, upadanje biotske 
raznovrstnosti). Tri področja, na katera se osredotoča projekt CASCADES: trgovske in 
oskrbovalne verige, varnost in razvoj ter finance močno izstopajo med najbolj 
neposrednimi povezovalci. Navezujejo se tudi na vse tri stebre koncepta trajnostnega 
razvoja, kakor je pojmovan v Agendi 2030, kar jasno kaže na potrebo, da se najdejo 
rešitve za skladnost politik v različnih sektorjih, ki se jih dotikajo. Pritiske migracij na 
Evropo (ki so zelo nazoren in neposreden stopnjujoči se učinek) lahko torej 
nedvomno povzročijo npr. pritiski podnebnih sprememb (okoljski steber), vendar so 
pogosto ključni spodbujevalni dejavniki izguba virov za preživljanje (gospodarski 
steber) skupaj s slabo odpornostjo in ranljivostjo družbe, kar prav tako ustvarja 
družbene napetosti in konflikte, ki se lahko zaostrijo celo do te mere, da je ogrožena 
varnost (družbeni steber). Rešitve politike za spoprijemanje s tako kompleksnim 
sklopom problemov torej niso zgolj okoljske, temveč morajo vključevati tudi 
družbene in gospodarske ukrepe, kar mora biti med seboj usklajeno. To je prva 
pomembna ugotovitev: skladnost politik je ključnega pomena za projekt CASCADES. 

 
2. Drugo, kar je pomembno za projekt CASCADES, je, da se Evropa ne more sama 

dokopati do rešitev glede skladnosti politik. V številnih primerih se morajo s temi 
vprašanji najprej spoprijeti ustrezne državne in lokalne oblasti zunaj Evrope, morda 

                                                           
23 V okviru projekta CASCADES je predvideno oblikovanje konceptualnega okvira, ki bo pomagal prepoznavati stopnjujoče 
se podnebne vplive in poti tveganja, ki vplivajo na Evropo: https://www.cascades.eu/topic/risk-overview/. 
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(vendar ne nujno) ob podpori Evrope, vsekakor pa lahko nanje vplivajo tudi bolj ali 
manj prevodni okviri in pogoji mednarodne politike. 

 
3. Tretja ugotovitev glede izkušenj EU s SPR je, da če ne poskušamo odpraviti neskladij 

med politikami, postane izvajanje politik manj uspešno in v najslabših primerih lahko 
privede do poslabšanja razmer, katerih izboljšanju so bile izvorno namenjene te 
politike. Skladnosti politik za razvoj so pravzaprav začeli posvečati pozornost zato, ker 
so imeli evropski razvojni uradniki (tako na ravni EU kot na državni ravni) občutek, da 
njihovo delo spodkopavajo in celo izničujejo politike »brez občutka za razvoj« lastnih 
vlad ali EU v drugih sektorjih, kot sta denimo trgovina in kmetijstvo. 

 
4. Četrta s SPR povezana izkušnja je, da je prizadevanje za skladnost politik dolgotrajen 

in v bistvu nikoli zaključen proces. Skladnost politik je mogoče v nedogled izboljševati 
in naš pristop k njenemu spodbujanju mora to upoštevati; pričakujemo lahko 
ponavljajoče se delo in sprijazniti bi se veljalo s tem, da je v vsaki fazi tega procesa 
»dovolj dobra skladnost« povsem ustrezen začasni cilj. Enako bo z oblikovanjem 
politike za spoprijemanje s stopnjujočimi se učinki podnebnih sprememb na Evropo.  

 
5. Peta pomembna ugotovitev je, da je spodbujanje skladnosti politik politično početje. 

Vsaka politika v vsakem sektorju ima svoje podpornike in interesne skupine, ki se 
zavzemajo za točno določen način ukrepanja in trdijo, da bi moral njihov pogled 
prevladati. Zavezanost skladnosti z drugimi politikami v drugih sektorjih postavi 
omejitve, do kod gre lahko vsaka politika in do kolikšne mere je lahko zadoščeno 
vsakemu interesu. Iskanje za vse ugodnih rešitev, ki bi zadovoljile vse deležnike v 
vseh sektorjih, je pogosto težavno in velikokrat se zgodi, da je kdo zmagovalec in kdo 
poraženec. Tehnična orodja in upravni mehanizmi za iskanje rešitev, pri katerih so 
politike med seboj usklajene, so lahko pri iskanju soglasja do določene mere uspešni, 
vendar mora nazadnje verjetno nekdo razsoditi in sprejeti odločitev. Mehanizmi za 
doseganje skladnosti politik lahko pomagajo oblikovati proces tako, da bo 
sprejemanje odločitev bolj pregledno in demokratično, vendar bodo v končni fazi 
morale vzpostavljene politične odločevalske institucije storiti zadnji korak. 

 
6. Glede tega, kdo bi moral biti nosilec oblikovanja politike glede stopnjujočih s 

podnebjem povezane nevarnosti, lahko na podlagi izkušenj EU in OECD pri 
spodbujanju skladnosti politik sklenemo, da je v idealnih razmerah to naloga vodstev 
vlad. Glede na to, da je Evropska komisija skladnost politik vključila v sveženj za boljše 
pravno urejanje pod Junckerjevim predsedovanjem in da se je pod predsedovanjem 
Von der Leyenove pred nedavnim odločila oblikovati Zeleni dogovor, ki sta oba pod 
pristojnostjo prvega podpredsednika Timmermansa, bi bilo na ravni EU skladno s tem 
najprimerneje, da bi vodenje prevzel on ob podpori Generalnega sekretariata 
Evropske komisije. Vsi generalni sekretariati Evropske komisije, kot denimo DEVCO, 
CLIMA in ENV, pa tudi EEAS, bodo seveda morali prispevati k prizadevanjem pod tem 
vodstvom. 
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7. V bolj operativnem smislu je predlog, da se vzpostavi24 »sistem SPTR«, kakor je bilo 
predstavljeno na Sliki 5 zgoraj, in/ali uporabi podobne gradnike OECD za SPTR (Slika 
6) nekaj, kar lahko projekt CASCADES privzame kot eno svojih priporočil glede politik. 
Projekt CASCADES lahko tudi sam uporabi ta orodja za analiziranje stopnjujočih se 
nevarnosti, ki so posledica podnebnih sprememb, in oblikovanje specifičnih priporočil 
glede politik za spoprijemanje z nevarnostmi, na katere se bo projekt osredotočil. 

 
Izbira ključnih prednostnih področij politike 
 
Poleg teh neposrednih izkušenj, na katerih bi veljalo graditi, bo za projekt CASCADES 
pomembno, da se osredotoči na tiste stopnjujoče se s podnebjem povezane nevarnosti, ki jih 
je mogoče nasloviti s priporočili glede politik. Pričakuje se, da bo tematska in splošna analiza 
politik v okviru projekta CASCADES (skupine WP 3–6) pokazala, pri katerih vprašanjih, 
povezanih s skladnostjo politik, bi se lahko ravnali po predlogi za doseganje politično 
skladnih rešitev, ki je predstavljena v tem dokumentu. 
 
Pri razglabljanju, na kaj bi moral biti osredotočen projekt CASCADES, bi veljalo najprej 
uporabiti model štirih kvadrantov (Slika 3) z vidika EU. Zlasti je pomemben Kvadrant C: 
Mednarodna-nacionalna (skladnost): to so mednarodne politike EU, o katerih se ta dogovori 
z drugimi vladami po svetu, ki lahko vplivajo na Evropo. Tu se pojavi vprašanje, ali ima EU 
zadosten mednarodni vpliv, da lahko zagotovi, da bodo te politike koristne za EU in da ne 
bodo negativno vplivale na politike znotraj EU. Za EU bi bilo torej dobrodošlo, če bi druge 
vlade sprejele politike, skladne z notranjimi politikami EU in širše s CTR, ki so jih potrdile EU 
in druge vlade. Eden od ciljev zunanje politike EU in njenih držav članic bi torej moral biti, da 
prepričajo naše mednarodne partnerice, da sprejmejo takšne politike. 
 
Tudi Kvadrant D: Mednarodna-mednarodna (skladnost) je pomemben: politike, sprejete na 
mednarodni ravni globalnega upravljanja, bi morale biti skladne med seboj in z doseganjem 
ciljev trajnostnega razvoja. Naše evropske vlade in sama EU so aktivni akterji v globalnih 
forumih in so zato v položaju, da se lahko zavzemajo za tovrstno skladnost politik, zato bi 
moral biti to jasen cilj. 
 
Po drugi strani gre pri Kvadrantu A (Nacionalna-nacionalna) in B (Nacionalna-mednarodna ) 
za skladnost politik, ki jih sprejemamo v Evropi. Kvadrant B je zrcalna slika Kvadranta C in če 
Evropa želi, da partnerske vlade sprejmejo politike, ki so skladne z našimi cilji politik 
(Kvadrant C), lahko pričakujemo, da bodo od nas zahtevale enako (čeprav skladno z načelom 
skupne, a različne odgovornosti25) (Kvadrant B). Zato je pomembno še naprej spodbujati 

                                                           
24 To ne pomeni nujno, da je treba sistem vzpostaviti povsem na novo. Večja je verjetnost, da se bo vzpostavil z uporabo že 
obstoječih sestavin sistema upravljanja, potem pa se vrzeli zapolnijo tam, kjer manjkajo nujne komponente. Pri uporabi 
koncepta sistema gre za to, da ga sestavljajo nepogrešljive komponente, ki morajo biti vse vključene v sistem, če želimo, da 
bo uspešno deloval. Sistem SPTR je očitno možno vzpostaviti na različnih ravneh upravljanja in lahko vključuje le nekaj 
bistvenih sektorjev politike, če je to v danih razmerah ustrezneje. 
25 Koncept CBDR oz. skupne, a različne odgovornosti so uporabili v Deklaraciji iz Ria o okolju in razvoju iz leta 1992. 
Skladno s tem konceptom so razvite države odgovorne za večino povzročene okoljske škode v svetovnem merilu, zato imajo 
pri iskanju rešitev za odpravljanje okoljske škode večjo odgovornost kot druge države. Agenda 2030 je po svoji naravi 
univerzalna, kar pomeni, da velja za vse države, vendar priznava tudi potrebo po diferenciaciji, in sicer naj bi vsaka država po 
svojih zmožnostih prispevala k njeni izvedbi. O razmerju med tem in starejšim načelom CBDR teče razprava v dokumentu za 
razpravo ECDPM (št. 173) iz leta 2015 (Knoll et al, 2015).  
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SPR, kar je del Kvadranta B. Pomembno pa je tudi preveriti medsebojno skladnost naših 
notranjih politik (Kvadrant A), kajti če EU pri tem ni uspešna, lahko te politike negativno 
vplivajo na druge države, kar ne bo pripomoglo k temu, da bi EU svoje mednarodne 
partnerje pripravila do tega, da bi sprejeli politike, ki jih podpiramo zaradi naših koristi. Zato 
lahko (medtem ko je npr. skladnost vzorcev potrošnje v EU z našo okoljsko politiko, za 
kakršno se zavzemamo prek politik krožnega gospodarstva, za nas sicer pomembna interno v 
Evropi) neukvarjanje s takšnimi vprašanji doma privede do negativnih učinkov onkraj 
evropskih meja. S podnebjem povezane stopnjujoče se nevarnosti se ne menijo za državne 
meje in področja, ki jih pokrivajo posamezne politike – in ker imajo lahko ukrepi, sprejeti za 
prilagajanje njihovim učinkom, daljnosežne posledice (ki lahko spodkopljejo politike v drugih 
sektorjih in državah), zahteva uspešno obvladovanje teh nevarnosti skladen in multilateralen 
pristop. 
 
Drugače povedano, ukrepe politik, ki zanimajo Evropo zaradi spoprijemanja s podnebnimi 
spremembami, lahko najdemo v vseh štirih kvadrantih diagrama in če se želimo spoprijeti s 
podnebnimi spremembami, moramo med seboj uskladiti ne le naše notranje politike v 
Evropi,, temveč tudi evropske zunanje politike. Kadar v Evropi čutimo stopnjujoče se učinke 
podnebnih sprememb, ki imajo vzroke zunaj meja Evrope, na splošno potrebujemo odzive 
politik, ki so: 
 

• Napredne notranje politike, ki blažijo naš vpliv na podnebne spremembe, ter politike 
prilagajanja, ki varujejo EU pred njihovimi učinki. Med seboj morajo biti skladne, da 
bodo učinki podnebnih sprememb v EU čim manj škodljivi. 

 
• Biti moramo tudi proaktivni pri blaženju naših vplivov onkraj meja EU in pri 

spodbujanju drugih držav po svetu, naj sprejmejo politike za blaženje podnebnih 
sprememb in se zavzemajo za medsebojno skladnost vseh njihovih politik, da bi se 
tako zmanjšali negativni vplivi teh politik na EU. 

 
Kako spodbujati SPTR? 
 
Kratek odgovor na to, kako skladnost politik doseči v praksi, je, da bi si morala vsaka 
evropska vlada, pa tudi EU kot celota, prizadevati za vzpostavitev konkretnim razmeram 
prilagojenega sistema SPTR, kakor je opisan na Sliki 5, in/ali slediti sistemu osmih gradnikov 
OECD, kakor so prikazani na Sliki 6. V veliki meri, kakor je opisano zgoraj, se to sicer že 
začenja dogajati, a se mora tudi nadaljevati. To se lahko doseže z okvirom SPTR ali drugimi 
okviri, če so uporabnejši v konkretnih okoliščinah. Vzpostavitev sistema SPTR v vsakem 
kontekstu oblikovanja politik je dragoceno. V teh sistemih nam bo predhodna ocena učinkov 
pomagala ugotoviti stopnjujoče se s podnebjem povezane nevarnosti, drugi deli sistema pa 
bodo pomagali oblikovati odzive politik. Hkrati pa, ne glede na obstoječe primere dobrih 
praks, na katerih se je gradilo, je v postopek sprejemanja odločitev nujno vključiti temeljito 
političnoekonomsko analizo, ki bo pripomogla k razumevanju interesov deležnikov. Kot je že 
bilo povedano, je spodbujanje skladnosti politik neizogibno politično početje, zato je 
pomembno dobro poznati interese različnih deležnikov, preden se sprejemajo odločitve 
glede politik. 
 



Izkušnje, pridobljene na področju skladnosti politik za razvoj v EU 
 

27 
 

Znotraj EU moramo spodbujati skladnost politik po modelu SPTR in jo prilagajati konkretnim 
razmeram, da nam bo to prineslo koristi, delno pa tudi zato, da spodbudimo enako vedenje 
glede politik tudi v drugih državah. S tem je poudarjen pomen mednarodnega dialoga 
oziroma »podnebne diplomacije« tako v bilateralni kot multilateralni sferi (Iacobuta G et al, 
2019, ETTG) ter zagotavljanja ustreznega financiranja prilagajanja podnebnim spremembam 
in blaženja njihovega vpliva na mednarodni ravni, k čemur mora prispevati tudi EU. EU mora 
torej podpirati multilateralne institucije, ki se zavzemajo za ta dialog, spodbujajo spoštovanje 
dogovorjenih načel in podpirajo globalno javno dobro, ki ga zastopajo. Vse države morajo 
sodelovati pri doseganju skladnosti politik na globalni ravni. 
 
Vendar pa se moramo zavedati, da medtem ko so bila prizadevanja za skladnost politik 
temeljito preizkušena v evropskih državah in državah OECD, se to ni toliko dogajalo drugje ali 
vsaj ne na ta način. Primanjkuje torej podatkov o sistemih in mehanizmih za doseganje 
skladnosti politik zunaj EU in podatkov o tem, kako se ti sistemi in mehanizmi razvijajo. 
Oblikovanje okvirov, potrebnih za napredek, bi bilo lahko tam drugačno, saj je evropska 
zgodovina skladnosti politik za razvoj močno zaznamovana v smislu vplivov EU na revnejše 
države, katerim EU namenja uradno razvojno pomoč. Namesto zgodbe o razvojnem 
sodelovanju med severom in jugom utegne biti torej koristnejša in ustreznejša drugačna 
zgodba, ki bo verjetno bolj usmerjena v spodbujanje koristi, ki jih prinašata učinkovitost in 
uspešnost skladne politike, ali pa bo zasnovana bolj v smislu prispevka k doseganju ciljev 
Agende 2030. 
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Sklepi 

 
Odziv politike EU na stopnjujoče se učinke podnebnih sprememb na Evropo je treba 
izpopolniti in celostno povezati skladno s pristopom, uporabljenim pri Agendi 2030. Veliko 
tega izpopolnjevanja je povezanega z medsebojno skladnostjo različnih politik in potrebo po 
proaktivnem spodbujanju in optimiziranju skladnosti politik, da bi dosegli celostno povezan 
sveženj politik, ki so potrebne za izvedbo Agende 2030. To ni nekaj novega. Oblikovalci 
politik imajo s tem izkušnje, znane pa so jim tudi negativne posledice neskladnosti. Veliko 
navdiha je moč črpati iz načina, kako je spodbujanje in upravljanje skladnosti politik potekalo 
v preteklosti. Tovrstne izkušnje poznamo s področja zunanjih odnosov EU, obstajajo pa tudi 
na drugih področjih, čeprav jih pogosto drugače poimenujejo. Zaradi stopnjujočih se učinkov 
podnebnih sprememb na Evropo bo EU potrebovala odzive politik, ki (i) spodbujajo skladnost 
politik znotraj EU in (ii) spodbujajo druge države, naj tudi same spodbujajo skladnost politik, 
da bodo na koncu zmanjšani negativni vplivi na EU. Agenda 2030 s svojim priznanjem 
pomena SPTR in s tem povezani Pariški podnebni dogovor ter Sendajski okvir za zmanjšanje 
tveganja nesreč nudijo okvir za sodelovanje v takšnem mednarodnem dialogu. 
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