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Ta prevod prvega dela poročila Aidwatch 2021 je nastal s pomočjo projekta Za odprto, pravično in trajnostno
Evropo v svetu - Projekt predsedovanja EU 2020-2022, ki ga financira Evropska Unija in ga izvajajo Združenje
nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), portugalska Platforma nevladnih razvojnih
organizacij (Plataforma Portuguesa das ONGD), Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
(SLOGA) in Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projekt v Sloveniji
sofinancirata Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve.
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Povzetek
Odkar se svet spoprijema s pandemijo covida-19 in se trudi omejiti njene posledice, je doseganje ciljev
trajnostnega razvoja Agende 2030 postalo še zahtevnejša naloga. Če naj bi nam uspelo, mora Evropska
unija (EU) kot največji svetovni donator uradne razvojne pomoči (URP) odigrati ključno vlogo.
V poročilu AidWatch 2021 je podana podrobna analiza obsega in kakovosti URP, ki jo je EU zagotovila
v letu 2020, ter ocena, ali je bila ta pomoč zadostna, ustrezno porabljena, učinkovita in usmerjena v
zagotavljanje enakosti. Del poročila je tudi pregled novega inštrumenta Globalna Evropa (Global
Europe), s katerim bo EU zagotavljala URP v obdobju 2021–2027. Poročilo vsebuje tudi pregled po
posameznih državah z analizo politike URP za vsako od 25 držav članic EU ter Veliko Britanijo in
inštitucije EU.
Zadostna?
Čeprav je EU leta 2020 ohranila položaj največjega bloka donatorjev URP, močno zaostaja za ciljem,
po katerem naj bi do leta 2030 porabila za URP 0,7 % BND (bruto nacionalnega dohodka). Leta 2020
je EU namenila za UDP 0,50 svojega BND (leta 2019 je ta delež znašal 0,42 %). Vendar je treba pri tem
porastu upoštevati krčenje gospodarstva zaradi pandemije covida-19, zaradi česar se je delež UDP v
BND avtomatično povečal – kljub znatnemu realnemu zmanjšanju zaradi izgube ene največjih
donatork po izstopu Velike Britanije iz EU 1. februarja leta 2020.
Ustrezno porabljena?
Delež napihnjene pomoči v skupni URP, ki jo zagotavlja EU, se je že četrto zaporedno leto zmanjšal in
zdaj znaša 13 % skupne URP, zajete v poročilih. Delež napihnjene pomoči je v večini držav članic zelo
majhen; Konfederacija CONCORD je izračunala, da v 14 državah obsega napihnjena pomoč 5 % ali manj
njihove skupne URP. Delež napihnjene pomoči po vsej EU se sicer zmanjšuje, vendar se to ne dogaja
dovolj hitro. Če bi upoštevali le dejansko URP, EU ob sedanjem deležu napihnjene pomoči ne bi
dosegla cilja 0,7 % BND za URP vse do leta 2038.
Julija 2020 je Odbor za razvojno pomoč pri OECD (DAC) odobril nova pravila glede evidentiranja odpisa
dolgov kot URP in s tem sprožil vsesplošno zaskrbljenost, da bodo države donatorke povečale obseg
posojil, ki jih bodo prikazovale kot URP, zaradi česar se bo povečal delež napihnjene pomoči.
Učinkovita?
Letos smo v poročilu AidWatch podrobno preučili, kako skrbi za učinkovitost svojega dela pobuda
Team Europe, katere namen je bil sprva zagotoviti enoten odziv EU na pandemijo covida-19 v
partnerskih državah, a se je v zadnjem letu razvila v celovitejši program, ki obsega vrsto pobud URP.
Kažejo se skrb zbujajoči znaki, da Team Europe ne izpolnjuje prav dobro nobenega od štirih načel
učinkovitosti. Prioritete partnerskih držav so v najboljšem primeru upoštevane na načelni ravni,
medtem ko je za vse druge vidike delovanja pobude Team Europe značilno pomanjkanje preglednosti,
civilna družba pa je bila doslej povečini izključena iz snovanja pristopa Team Europe. Če odpravi teh
problemov ne bo namenjena resnejša pozornost, pobuda Team Europe ne bo izpolnila zavez glede
trajnostnega razvoja in lahko dejansko ovira uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.
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Usmerjena v zagotavljanje enakosti?
Zaznane so bile le rahle spremembe v obsegu URP, ki jo EU namenja za zagotavljanje enakost, kar še
zdaleč ne zadostuje za odpravljanje rastoče neenakosti, ki se v zadnjem času še krepi zaradi pandemije.
Kažejo se tudi zaskrbljujoči znaki, da politični cilji vlad donatork omejujejo obseg URP, namenjene
zmanjševanju neenakosti. Ker EU daje prednost varnostni in migracijski politiki, se URP usmerja proč
od najmanj razvitih držav, zaradi ideološkega nasprotovanja enakosti spolov pa nekatere države
članice sabotirajo prizadevanja EU, ki sicer krepi dejavnosti na tem področju. Nekateri dokazi tudi
kažejo, da lahko URP, dodeljena partnerskim državam z represivnimi vladami, nehote podpira
prizadevanja za ustvarjanje bolj zaprtih družb in krčenje prostora civilne družbe.
Globalna Evropa
Sprejetje finančnega inštrumenta Globalna Evropa, ki je bil prej znan kot Inštrument za sosedstvo ter
razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) je EU označila za pomembno spremembo svojega
pristopa k uradni razvojni pomoči. Komisarka za mednarodno partnerstvo Jutta Urpilainen ga je
opisala kot »naše najmočnejše orodje za podporo trajnostnemu globalnemu okrevanju in spodbudo
celovitih partnerstev po svetu, ki investirajo v demokracijo in človekove pravice«. Globalna Evropa
zagotovo uvaja več dobrodošlih sprememb, med drugim tudi vključitev več URP, za katero je
odgovorna Evropska komisija, v Večletni finančni okvir (Multiannual Financial Framework, MFF), s
čimer se poveča njena odgovornost, ker je podvržena nadzoru Evropskega parlamenta. Vendar ima
CONCORD vrsto pomislekov glede novega inštrumenta, predvsem tega, da lahko omogoči nadaljnjo
politizacijo URP. Ta trend se je pojavil med migracijsko krizo leta 2015 in se je okrepil z ustanovitvijo
»geopolitične Komisije« pod predsedovanjem Ursule von der Leyen. Komisarka Urpilainen je dejala:
»ta inštrument bo okrepil vlogo Evrope v svetu, ker bo naše financiranje bolje uskladil z našimi
splošnimi prioritetami.« URP sicer lahko resnično dopolni vrsto ciljev politik, a ključnega pomena je,
da je namenjena predvsem zmanjševanju revščine in neenakosti v partnerskih državah, kakor je
opredeljeno v Lizbonski pogodbi.
Države članice EU se morajo bolj potruditi
Tako kot vsa leta doslej tudi letos EU kot celoti ni uspelo izpolniti skoraj nobenega od ciljev razvojne
pomoči, ki si jih je postavila. Po zaostankih, ki so posledica pandemije, CONCORD poziva inštitucije in
vlade držav članic EU, naj se nujno vnovič zavežejo mednarodnemu sodelovanju ter pri tem zgradijo
pravičnejšo in bolj vključujočo družbo in do leta 2030 dosežejo cilje trajnostnega razvoja.

4

Uvod
Na začetku leta 2020, ko je bilo le še deset let časa, da se dosežejo cilji Agende za trajnostni razvoj do
leta 2030, so bili izzivi videti neznanski. Danes, več kot leto dni pozneje, ko je svet še vedno v primežu
pandemije, je vizija mirnega in uspešnega sveta, v katerem je revščina povečini odpravljena, še teže
dosegljiva. Če naj bi premagali ovire, ki so pred nami, bo mednarodno sodelovanje bistvenega
pomena, Evropska unija (EU) kot največja svetovna skupnost držav, ki zagotavlja Uradno razvojno
pomoč (URP), pa mora pri tem odigrati ključno vlogo. Kako uspešna bo pri tem, bo določala njena
sposobnost krmarjenja med naglo spreminjajočim se političnim okoljem in ohranjanjem jasne
osredotočenosti na doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Okoliščine delovanja EU se morda danes spreminjajo bolj kot kdaj koli v njeni zgodovini, izzivi, s
katerimi se spoprijema pri oblikovanju skladnih in učinkovitih politik in načrtovanju programov
trajnostnega razvoja, pa se množijo. Šibko globalno upravljanje ob hkratnem vzponu represivne
politike po vsem svetu in drobljenju stališč med državami članicami EU načenjajo soglasje in
preprečujejo, da bi skupnost delovala enotno. Prerekanje o politikah glede migracij, enakosti spolov,
podnebja in odnosov s sosednjimi državami ter nasprotujoča si stališča glede državljanskih svoboščin
povzročajo notranjo razklanost EU in predstavljajo med seboj tekmujoče politične prioritete, ki lahko
spodkopljejo učinkovitost in celovitost razvojne pomoči.
Prišlo je do sprememb v globalnem geopolitičnem redu, ki jih zaznamujeta vse bolj dominantna
Kitajska in okrepljeno rivalstvo med velesilami. EU in vlade večjih Zahodnih držav so negotove, kako
se odzvati. Na začetku svojega predsedovanja si je Ursula von der Leyen postavila cilj, da bo ustvarila
»geopolitično« Evropsko komisijo, pred tem pa je izrazila svoje prepričanje, da »svet poziva k močnejši
vlogi Evrope. Svet potrebuje več Evrope«.1 Ta ambicija po povečanju vpliva EU na svetovnem prizorišču
bi lahko pomagala EU, da bi postala bolj zavzet partner, a obstaja tudi nevarnost, da bi lahko večji
poudarek na realpolitik potisnil agendo trajnostnega razvoja iz načrtovane transformativne smeri. 2
Pandemija je okrepila številne škodljive trende, ki so se že doslej odvijali po svetu, zlasti v partnerskih
državah, kjer je demokracija vse bolj ogrožena in kjer se krči prostor civilne družbe, krepi pa se tudi
neenakost znotraj držav in med državami. Ravno ko svet potrebuje močnejša partnerstva, da bi se
spoprijel s temi globalnimi izzivi, se mnoge vlade bogatejših držav začenjajo zapirati vase in dajejo
prednost neposrednim zdravstvenim in gospodarskim potrebam lastnih državljanov, potrebe
državljanov revnejših držav pa so zanje drugotnega pomena. »Cepilni nacionalizem« je morda
najjasnejši primer tovrstnega trenda, ki pa se prenaša v vse vidike politik, vključno z URP. 3 Brez
trajnega in povezanega globalnega prizadevanja za boj proti virusu in širšim družbeno-ekonomskim
posledicam nimamo nikakršnih možnosti, da bi zgradili boljši svet in do leta 2030 dosegli cilje
trajnostnega razvoja.
Danes je celotno področje razvojne pomoči v stanju negotovosti. Že pred nastopom pandemije covida19 je vrsta akterjev (poleg tistih, ki običajno zagotavljajo URP) začela prevzemati ključne vloge v
mednarodnem sodelovanju. Javna sredstva, katerih del je tudi URP, je prehitelo zasebno financiranje,
na katerem je danes vse večji poudarek in se tudi vse bolj uporablja. Evropska komisija ne govori več
o razvojnem sodelovanju, temveč o mednarodnih partnerstvih EU. Na to novo paradigmo lahko skupaj
1 Von der Leyen, uvodni nagovor na plenarni seji Evropskega parlamenta, 16. julij 2019,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_4230.
2
CONCORD, The EU: Co-creating meaningful partnerships or pouring old wine into a new bottle?, 2020.
3
CONCORD, Vaccines4all, 2021, https://concordeurope.org/resource/vaccines4all/
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s konceptom Team Europe gledamo kot na poskus vzpostavitve bolj enakopravnih odnosov s
partnerskimi državami in civilno družbo, kar bi bil pozitiven premik naprej. Videli pa bomo, kako bo
Evropska komisija izpolnila svoje namere.
Če naj bi EU skupaj s svojimi državami članicami izpolnila svojo obljubo, da bo zgradila prava,
transformativna partnerstva, mora sprejeti bolj sistemsko agendo. 4 Obnoviti mora svoje politične
zaveze, da bo zgradila bolj vključujoč svet in da bo zmanjšala neenakosti med državami in znotraj držav.
Njen pristop mora biti skladen v vseh notranjih in mednarodnih politikah in delovanju EU, če želi doseči
najvišje standarde trajnostnosti.
URP je eno najmočnejših orodij, ki vladam in civilni družbi omogočajo podporo tistih, ki so najbolj
zapostavljeni. Da bi koristila ljudem in planetu, mora biti URP po mnenju konfederacije CONCORD:
●
●
●
●

zadostna,
ustrezno porabljena,
učinkovita in
usmerjena v zagotavljanje enakosti.

Od leta 2005 smo v okviru poročil AidWatch spremljali kakovost in obseg URP, ki jo zagotavlja EU, ter
v zvezi z njo dajali priporočila. Letos tako kot vsa leta doslej EU kot celota ni uspela izpolniti skoraj
nobenega od ciljev razvojne pomoči, ki si jih je postavila. Po zaostankih, ki so posledica pandemije,
CONCORD poziva inštitucije in vlade držav članic EU, naj se nujno posvetijo odpravljanju
pomanjkljivosti, ugotovljenih v tem poročilu, da se bodo lahko vnovič zavezale mednarodnemu
sodelovanju in pri tem zgradile pravičnejšo in bolj vključujočo družbo ter do leta 2030 dosegle cilje
trajnostnega razvoja.

4

CONCORD (2021), Towards a new EU-Africa Strategy. CONCORD’s 10 points for building a real partnership,
https://beta.concordeurope.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/10-points-Concord-Recs-New-Africa-Strategydisclaimer.pdf.
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1. OBSEG IN KAKOVOST URP, KI JO JE EU ZAGOTOVILA
LETA 2020
ZADOSTNA URP?
Od začetka »desetletja ukrepanja«, v katerem naj bi dosegli cilje trajnostnega razvoja do leta 2030, je
preteklo leto dni, svet pa krepko zaostaja na zastavljeni poti. Že pred izbruhom pandemije covida-19
skoraj nobena od držav donatork ni dosegala ciljev porabe na področju UDP. Čeprav je EU leta 2020
ohranila položaj največjega bloka donatorjev URP, močno zaostaja za ciljem, po katerem naj bi do leta
porabila za URP 0,7 % svojega BND (bruto nacionalnega dohodka).
Leta 2020 je UDP iz EU znašala 0,50 BND tega območja (leta 2019 je znašala 0,42 %). 5 Vendar je treba
pri tem povečanju upoštevati krčenje gospodarstva zaradi pandemije covida-19, zaradi česar se je
delež UDP v BND avtomatično povečal – kljub znatnemu realnemu zmanjšanju, ki je bilo posledica
izstopa Velike Britanije iz EU 1. februarja leta 2020. BND EU je leta 2020 upadel za 4,7 %, zato se je
povečal delež URP v BND, čeprav se je obseg URP realno skrčil s 75,4 mrd € leta 2019 (58,1 mrd € brez
VB) na 63,9 mrd leta 2020 – kar je 46 % skupne URP, ki jo prispeva skupnost DAC (Odbora za razvojno
pomoč pri OECD). 6 Pomembno pa je poudariti, da se je, če pri podatkih za leto 2019 ne upoštevamo
prispevka V. Britanije, poraba EU–27 za URP leta 2020 realno povečala za 5,8 mrd €, kar je spodbudno.
A ko bo gospodarstvo okrevalo po posledicah pandemije, bo začel BND spet rasti in ogrožati napredek,
ki je bil dosežen leta 2020 v zvezi z 0,7-odstotnim deležem, če ne bo leta 2021 in v naslednjih letih
prišlo do večje porabe držav članic EU za URP.
OKVIR 1 PORABA DRŽAV ČLANIC EU ZA URP 7
Država članice, ki so leta 2020 izpolnile cilj porabe 0,7 % BND za URP
Švedska: 1,13 %
Luksemburg: 1,02 %
Nemčija: 0,74 %
Danska: 0,73 %
Države članice, kjer se je leta 2020 poraba za UDP povečala za več kot 5 %
Malta: +35,2 %
Madžarska: +33,4 %
Francija: +24,3 %
Bolgarija: +19,8 %
Romunija: +14,0 %
Hrvaška: +13,6 %
Švedska: +13,5 %
Slovaška: +14,2 %
5

CONCORDOVI izračuni temeljijo na podatkovni bazi OECD v stalnih cenah za 2019.
Ta upad vključuje neupoštevanje podatkov za VB (tj. primerjava med EU28 in EU27). Neto izdatkih so se zaradi
neupoštevanja podatkov za VB za leto 2019 povečali z 58,1 mrd € leta 2019 na 66,2 mrd € leta 2020.
7
CONCORDOVI izračuni temeljijo na podatkovni bazi OECD v stalnih cenah za 2019.
6
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Nemčija: +13,9 %
Latvija: +12,7 %
Države članice, kjer se je leta 2020 poraba za URP zmanjšala za več kot 5 %
Grčija: –37,4 %
Luksemburg: –10,8 %
Češka: –6,9 %
Irska: –5,8 %
Litva: –5,5 %

Preglednica 1: razlika do cilja porabe 0,7 % BND za URP leta 2020 – primerjava med napihnjeno in
dejansko razliko
2019
Skupaj BND EU-27

2020

13.965.350 € % BND

12.869.504 € v % BND

Zaveza EU-27 glede URP
(0,7 BND)

97.757 €

0,70

90.087 €

0,70

Skupaj URP iz EU-27

58.137 €

0,42

63.930 €

0,50

Dejanska pomoč

48.731 €

0,35

55.508 €

0,43

9.406 €

0,07

8.422 €

0,07

Razlika v pomoči do 0,7 %
(upoštevaje vso
evidentirano pomoč)

39.621 €

0,28

26.156 €

0,20

Razlika v pomoči do 0,7 %
(upoštevaje le dejansko
pomoč)

49.026 €

0,35

34.578 €

0,27

Napihnjena pomoč

Opomba: Zaradi primerljivosti je bila V. Britanija izvzeta iz podatkov za leto 2019. Izračuni CONCORDA
temeljijo na podatkovni bazi OECD DAC v stalnih cenah za l. 2019.
Diagram 1: URP in dejanska
URP v % BND, države članice
EU

Opomba: Zaradi skladnosti z
najnovejšimi podatki V. Britanija ni
vključena v zgornji niz podatkov.
Izračuni CONCORDA temeljijo na
podatkovni bazi OECD DAC v
stalnih cenah za l. 2019.
URP v % BND
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Dejanska URP v % BND

ZARADI PANDEMIJE SO SE ZNAŠLI PRORAČUNI ZA URP POD PRITISKOM
Vlade držav donatork iz EU so vedno pod pritiskom, naj dajo domačim izdatkom prednost pred
razvojno pomočjo. Cinični komentatorji razlagajo volivcem, da se denar, namenjen za pomoč, zapravlja
za neučinkovite projekte in bi ga bilo bolje porabiti za boj proti revščini doma. 8 Ker so se zaradi posledic
pandemije težave povsod zaostrile, so pozivi, naj se najprej poskrbi za potrebe domačega prebivalstva,
postali še glasnejši, in nekatere vlade so jim prisluhnile.
Pet držav članic EU (Češka, Grčija, Irska, Litva in Luksemburg) je zmanjšalo obseg URP za več kot 5 % v
primerjavi z letom 2019. Drugi skrb zbujajoč primer prihaja iz Velike Britanije, ki je obseg svoje URP
občutno zmanjšala, preden je marca 2020 zapustila EU. Po brexitu so napovedali še nadaljnje
zmanjšanje, z 0,7 na 0,5 odstotka. Britanski finančni minister je komentiral: »V težkih domačih fiskalnih
razmerah, ko moramo omejene vire nameniti predvsem za delovna mesta in javne storitve, je
dosledno izpolnjevanje zaveze, da bomo 0,7 % nacionalnega dohodka porabili za pomoč drugim
državam, težko upravičiti pred Britanci«. 9 Ta utemeljitev neizpolnjevanja zaveze glede 0,7-odstotnega
deleža namerno prezre dejstvo, da je opredelitev cilja v deležu BND namenjena prav temu, da se lahko
upošteva nihanje domačih gospodarstev – in kaže, za kakšno sprenevedanje gre. Druge evropske
države, ki niso članice EU, kot denimo Norveška in Švica, so izkazale veliko močnejšo zavezanost
mednarodnemu sodelovanju in so svojo URP v letu 2020 povečale za skoraj desetino, in sicer Norveška
na 1,11 % in Švica na 0,48 %. 10
Javno mnenje po vsej Evropi je v resnici ostalo naklonjeno stališču EU glede razvojne pomoči celo po
izbruhu pandemije. Javnomnenjska raziskava Eurobarometer je pokazala, da skoraj devet od desetih
anketirancev meni, da je pomembno sodelovati z državami zunaj EU, da se zmanjša revščina po svetu
(88 %). 11 Kljub vse hujšemu pritisku doma se je nekaj držav članic EU na izzive leta 2020 odzvalo z
realnim povečanjem obsega URP. Nemčija, ki je svojo URP v primerjavi z letom 2019 povečala za 14
%, je prvič po letu 2016 izpolnila svoj cilj 0,7 % BND. Francija pa je sprejela predlog zakona, ki vlado
zavezuje k prizadevanju, da bo do leta 2025 porabila 0,7 svojega bruto nacionalnega dohodka za
uradno razvojno pomoč. Vendar so kritiki poudarili, da ta predlog zakona v resnici ne zahteva od vlade,
da izpolni cilje, temveč le, da si mora za to prizadevati, 12 različni predstavniki civilne družbe pa so dejali,
da bo končni zakon manj zavezujoč od tistega, ki je bil sprva predlagan.
Namesto da bi pandemija služila kot izgovor za zmanjšanje obsega razvojne pomoči, se je zaradi nje
povečala potreba po razvojni pomoči. V več kot dveh desetletjih je bilo leto 2020 prvo leto, v katerem
se je svetovni obseg revščine povečal, napoveduje pa se, da se bo do konca leta 2021 več kot 140
milijonov ljudi znašlo v skrajni revščini. 13 To so katastrofalne posledice. Generalni sekretar OZN
8

Anders, M, Bad news: How does media coverage affect public attitudes toward aid? 9. marec 2018,
https://www.devex.com/news/bad-news-how-does-media-coverage-affect-public-attitudes-toward-aid-92258.
9
Sunak, R, Spending Review 2020 Speech, 25. november 2020, https://www.gov.uk/government/speeches/spendingreview-2020-speech.
10
Celo v primeru Švice je 0,48 % URP/BND daleč od zaveze 0,7 %.
11
Kantar, Special Eurobarometer 512 Report: EU citizens and development cooperation, april 2021,
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=75153.

12 Chadwick, V, France striving to hit 0.7% aid target by 2025, 26. februar 2021. https://www.devex.com/news/france-

striving-to-hit-0-7-aid-target-by-2025-99198.
13
Lakner, V, Yonzan, N, Gerzon Mahler, D, Andres Castaneda Aguilar, R, Wu, H, Updated estimates of the impact of COVID19 on global poverty: Looking back at 2020 and the outlook for 2021, 11 January 2021,
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-andoutlook-2021.
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António Guterres je države z višjim dohodkom pozval naj se odzovejo, rekoč: »Revščina je v vzponu.
Kazalci človekovega razvoja dosegajo vse nižje vrednosti. Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja
ubiramo stranpoti… Skupaj se moramo zavezati da se bomo izognili navzdol usmerjeni spirali«. 14
Žal bo kot kaže le nekaj držav članic v naslednjih nekaj letih doseglo cilje glede izdatkov za URP. Vlade
držav, ki so ta cilj dosegle, povečini gledajo na pomoč kot na način za povečanje svojega vpliva na
mednarodnem prizorišču (kot npr. Velika Britanija) ali pa izkazujejo dolgoročno zavezanost načelom
humanitarnosti in pomoči, ki uživajo široko podporo volivcev (npr. Švedska in Danska). 15 V primeru
Švedske so se zaporedne vlade zavezale visokim izdatkom za URP. K temu so morda pripomogli močna
Švedska tradicija multilateralnega sodelovanja, velika javna podpora mednarodni pomoči in
razmeroma močno soglasje v parlamentu glede koristnosti dosledne razvojne in zunanje politike, ki
sta osnovani na temeljnih vrednotah, skupnih njihovim demokratičnim političnim strankam. Dodati bi
veljalo, da se dve opozicijski stranki v zadnjem času zavzemata za zmanjšanje obsega URP in bolj v
švedske interese usmerjen pristop k mednarodnemu sodelovanju.
Večina vlad v EU na URP ne gleda kot na politično prioriteto, javnost pa ji ne posveča posebnega
zanimanja. Zmanjšanje obsega URP je torej navidezno enostaven način za ustvarjanje fiskalnih
prihrankov, ne da bi bila ogrožena podpora volivcev. Če se ne bo okrepila ozaveščenost javnosti o
nujnosti usmerjanja v trajnostni razvoj, vlade verjetno ne bodo spreminjale svojih kratkoročnih in
srednjeročnih politik. Zato mora civilna družba tu odigrati pomembno vlogo, ne le z nadaljevanjem
neposrednega pozivanja vlad, temveč tudi s proaktivnim nagovarjanjem javnosti.
SREDSTVA ZA BOJ PROTI COVIDU-19
Marca 2020, ko je začela pandemija dobivati globalne razsežnosti, je predsednik etiopske vlade Abiy
Ahmed napisal: »Trenutna zmaga neke bogate države pri obvladovanju virusa na državni ravni… morda
daje občutek, da je bilo nekaj doseženo. Vendar vsi vemo, da je to le začasna rešitev. Pandemije bo
konec šele, ko bo dosežena globalna zmaga«. 16 EU se je že zgodaj zavedela pomena svoje vloge pri
tem svetovnem boju in je naglo dala na voljo sredstva, namenjena URP, za globalni spopad s
pandemijo. Vendar so uradni podatki o porabljenih zneskih precej različni. OECD poroča, da so
inštitucije in države članice EU porabile približno 12,4 mrd € URP za pomoč partnerskim državam pri
odzivu na pandemijo, 17 vendar EU dosledno prikazuje višje zneske in pogosto navaja podatek o »več
kot 40 mrd € za podporo partnerskim državam«. 18 Uradno poročanje EU je zelo nejasno glede tega,
koliko njenega svežnja za odziv na covid-19 predstavlja povsem nova finančna pomoč in kolikšen delež
je prenesen iz že obstoječih proračunov za URP, tj. iz sredstev, ki so bila namenjena za druge projekte.
To odpira vprašanja o že davno dogovorjenih razvojnih prioritetah v partnerskih državah, ki so ostale
brez sredstev, da bi z njimi financirali aktivnosti, usmerjene v odziv na covid-19.

14

Guterres, A, Nagovor na Generalni skupščini ZN, 22. september 2020,
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-22/secretary-generals-address-the-opening-of-the-generaldebate-of-the-75th-session-of-the-general-assembly.
15
Pomembno je priznati vlogo, ki jo je imela civilna družba v vseh teh državah, saj je pritiskala na svoje vlade, da morajo
spoštovati zaveze glede URP.
16
Ahmed, A, If Covid-19 is not beaten in Africa it will return to haunt us all, 25. marec 2020,
https://www.ft.com/content/c12a09c8-6db6-11ea-89df-41bea055720b.
17
Evropska komisija, Questions and Answers: Preliminary Figures on 2020 Official Development Assistance, 13 April 2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1704.
18
Evropska komisija, EU global response to COVID-19, January 2021, https://ec.europa.eu/internationalpartnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en; Evropska komisija, Team Europe external response to COVID-19,
januar 2021, https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/20210101-team-europe-response-to-covidinfographic_en.pdf.
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Kljub temu, da je EU nekaj dodatnih sredstev namenila svojemu odzivu na pandemijo, je bil obseg
problema tolikšen, da to ni zadostovalo. Da bo obseg financiranja jasnejši: skupni znesek URP, ki so jo
leta 2020 prispevale države članice DAC po vsem svetu, je znašal 161,2 milijarde dolarjev, kar je komaj
odstotek zneska, ki so ga države z visokim dohodkom porabile za domače gospodarske spodbude v
odziv na pandemijo. 19 Ko je generalni sekretar OECD Ángel Gurría predstavil podatke o URP za leto
2020, je poudaril, da je nujno povečati obseg denarne pomoči, rekoč, da »60-letni trend kaže, da
obstaja politična volja za ohranitev URP. Zdaj moramo poskrbeti za vzvode, da bo to postala naložba,
ki bo resnično privedla do globalnega okrevanja… To je ravno pravi trenutek za povečanje obsega URP,
da bo ustrezal dejanskim potrebam«. 20
Konfederacija CONCORD je trdno prepričana, da je cilj 0,7 % BND za URP še naprej pomembno merilo,
po katerem naj se presoja prispevke držav članic EU, usmerjene v doseganje mednarodnih razvojnih
ciljev, vendar zgolj ocenjevanje obsega URP ne zadostuje za zagotovitev, da EU uspešno prispeva k
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Kot se je pokazalo ob pandemiji in njenih posledicah, je
povečevanje obsega koncesivnih sredstev na splošno – ne le URP – ključnega pomena za doseganje
ciljev trajnostnega razvoja. Poleg tega morajo donatorji iz EU zagotoviti kakovost izvedenih projektov
in omogočiti civilni družbi, da odigra ključno nadzorno vlogo, ki pomaga ohranjati odgovornost
donatorjev. Naslednja tri poglavja v tem poročilu se osredotočajo na to, kako doseči, da bo URP, ki jo
zagotavlja EU, dosegala večji učinek, kako zagotoviti, da ne bo nihče ostal prezrt, in kako doseči
sistemske spremembe, da se zmanjša neenakost znotraj držav in med njimi.

19

Eurodad, Just 1% of rich countries’ spending on Covid went to overseas aid, 13. april 2021,
https://www.eurodad.org/just_1_of_rich_countries_spending_on_covid_went_to_overseas_aid.
20
Gurria, A, 2020 Official Development Assistance Levels and Trends Release, 13. april 2021,
https://www.oecd.org/about/secretary-general/oecd-sg-remarks-to-launch-the-2020-oda-levels-and-trends-13-april2021.htm.
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USTREZNA PORABA URP?
Metodologija konfederacije CONCORD 21 za analiziranje pomoči razkriva, da se je napihnjena pomoč
kot delež skupne URP EU že četrto zaporedno leto zmanjšala in zdaj znaša 13 % skupne evidentirane
URP. Delež napihnjene pomoči je v večini držav članic zelo majhen; 14 jih je poročalo, da napihnjena
pomoč obsega 5 % ali manj njihove skupne URP. Delež napihnjene pomoči po vsej EU se sicer
zmanjšuje, vendar se to ne dogaja dovolj hitro. Če bi upoštevali le dejansko URP, EU ob sedanjem
deležu napihnjene pomoči ne bi dosegla cilja 0,7 % svojega BND za URP vse do leta 2038. 22 CONCORD
poziva vse vlade držav članic, naj sprejmejo konkretne načrte za doseganje ciljev porabe do ciljnega
leta 2030.
V šestih državah članicah EU (Slovenija, Slovaška, Malta, Francija, Portugalska in Nemčija) napihnjena
pomoč obsega več kot 15 % njihove skupne URP. V tem smislu najbolj izstopa Malta, saj njena
napihnjena pomoč obsega kar 74 % skupne URP. Razlog za to so občutni izdatki (36,66 milijona €) za
bivanje beguncev na Malti ob sicer skromnem obsegu sredstev, ki jih država namenja za URP.
Povednejša sta primera Francije in Nemčije, dveh vodilnih donatork EU, kjer obseg napihnjene pomoči
znaša 19 oziroma 17 % njune skupne URP. Nemčija je poročala, da je leta 2020 dosegla cilj porabe za
URP v višini 0,7 % BND, Francija pa se je zavezala, da bo poskušala doseči ta cilj do leta 2025 – a če bo
njuna poraba sredstev za pomoč še naprej napihnjena kot zdaj, bo njun prispevek k doseganju ciljev
trajnostnega razvoja v partnerskih državah močno okrnjen. Obe državi poročata o velikem deležu
napihnjene pomoči zaradi izdatkov za begunce, visokih izdatkov za gostujoče študente, prejetih
obresti in vezane pomoči, medtem ko je Francija edina v EU, ki poroča o znatnem znesku odpisanih
dolgov (247 milijonov €) v njenih podatkih o skupni URP.
Diagram 2: Predvidena časovnica glede izpolnitve obljube o 0,7 %: dejanska in napihnjena pomoč

2030
Rok za izpolnitev cilja 0,7 %
skladno z mednarodno
zavezo

Skupna URP

Dejanska URP

Nadaljevanje trenda

Opomba: Ocenjena časovnica predpostavlja nadaljevanje trenda URP, izražene v % BND od leta 2013.
Zaradi primerljivosti Velika Britanija v podatke za prejšnja leta ni bila vključena. Izračuni CONCORDA
temeljijo na podatkovni bazi OECD DAC v stalnih cenah za l. 2019.
21

Podrobnosti o CONCORDOVI metodologiji za analiziranje URP in izračunavanje napihnjene pomoči so na voljo v Annex 1
– Methodology v angleški izdaji, https://aidwatch.concordeurope.org/2021-report/#download
22
Zavedamo se, da proračuni za URP skozi čas ne sledijo linearni poti in da se lahko od leta do leta povečajo ali zmanjšajo.
Zato so kljub temu, da je mogoče ugotoviti splošne dolgoročne trende, napovedi glede doseganja ciljev glede URP
nezanesljive.
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Diagram 3: napihnjena in dejanska pomoč, izražena v % BND
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Diagram 4: Dejanska in skupna URP, izražena v % BND, EU-14
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Diagram 5: Dejanska in skupna URP, izražena v % BND, EU-13
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Spreminjanje ciljev – nova pravila o odpisu dolgov povzročajo inflacijo URP
Julija 2020 je DAC sprejel nova pravila, da bo odpis dolgov evidentiral kot URP, s čimer je sprožil
vsesplošno zaskrbljenost, da bodo države donatorke povečale obseg posojil, ki jih bodo prikazovale
kot URP, zaradi česar se bo povečal delež napihnjene pomoči. Glavna sprememba je v evidentiranju
odpisov dolgov pri posojilih, ki se lahko štejejo za URP. Po mnenju DAC je bilo to potrebno zaradi
sprememb, uvedenih v leta 2018, ko so začeli posojila URP izražati v ekvivalentu nepovratnih sredstev.
Za posojila URP pravila določajo, da morajo donatorji odpisani znesek evidentirati v ekvivalentu
nepovratnih sredstev.
Obstajajo pa pomisleki,23 da se prispevek donatorjev pri odpisanih posojilih, ki se štejejo kot URP, na
ta način podvoji, kar so priznali v prejšnjem referenčnem dokumentu DAC. 24 Prej se je obseg posojil
ugotavljal na osnovi tokov: izplačani zneski dolgov so se šteli kot URP, odplačila pa so se štela kot
negativna URP. V celoti odplačana posojila so na koncu kazala ničelno bilanco, tako da je bila dejanska
URP pri posojilih v grobem enaka izgubam, povezanim s temi posojili. Zdaj pa se evidentira »donacijski
element«: to je pravzaprav ocena teh izgub. Za bolj tvegane kategorije posojil posojilodajalec
pričakuje, da bo izgubil več kapitala, zato se evidentira več URP (tj. donacijski element posojil je višji,
saj je vezan na diskontno stopnjo). Vendar to pomeni, da se pri odpisu dolga ta dodatna URP dejanske
izgube prištejejo oceni teh prav teh izgub. DAC je prej to priznaval, zdaj pa nova pravila to dopuščajo.
Poleg tega se šteje, da so diskontne stopnje, uporabljene za merjenje donacijskega elementa posojil,
že višje od tistih, ki so zajamčene zaradi kreditnega tveganja, kar še dodatno napihuje URP. 25
Na spodnjem diagramu je prikazana simulacija nekaj tisoč scenarijev odpisa dolgov pod povprečnimi
pogoji, evidentiranih v podatkovni bazi Creditor Report System (CRS), kar omogoča primerjavo
verjetnega učinka novih pravil na podatke o URP glede na stara pravila pri poročanju o posojilih URP
pod povprečnimi pogoji, evidentiranih v podatkovni bazi Creditor Report System (CRS). Iz diagrama je
razvidno, koliko URP bi bilo evidentirane po starih in koliko po novih pravilih v odstotkih nominalne
vrednosti posojil. Točke na črti, ki je nagnjena pod kotom 45 stopinj, so primeri, v katerih bi bila v času
odpisanega posojila skupna evidentirana URP enaka po novih in starih pravilih. Točke levo od črte so
posojila, pri katerih je po novih pravilih evidentirana višja URP. V veliki večini primerov se po novih
pravilih za ista posojila evidentira občutno več URP kot po starih, kar pomeni, da bodo nova pravila
glede odpisa dolgov – skupaj s sistemom merjenja v ekvivalentu nepovratnih sredstev – še dodatno
napihnila URP (ne glede na »varovalko«, ki jo je uvedel DAC, po kateri skupna vrednost URP, ki se
evidentira za posojilo, ne sme nikoli preseči nominalne vrednosti).

23
Gl. npr.: Reigler, H, New rules on reporting debt relief as aid lack credibility and signal a decline in the OECD's statistical
culture, november 2020, https://www.globaleverantwortung.at/kommentar-der-anderen-hedwig-riegler-zu-den-neuenregeln-fuer-die-oda-anrechnungen-der-oecd-new-rules-on-reporting-debt-relief-as-aid-lack-credibility-and-signal-adecline-in-the-oecds-statistical-culture.
Ritchie, E, New Rules on Debt Relief: A poor measure of donor effort, 7. oktober 2020,
https://www.cgdev.org/publication/new-dac-rules-debt-relief-poor-measure-donor-effort.
24
OECD, The treatment of loan concessionality in DAC statistics, 16. december 2020, https://www.oecd.org/dac/financingsustainabledevelopment/DAC%20HLM2014%20Background%20paper%20The%20treatment%20of%20loan%20concessionality%20in%
20DAC%20statistics.pdf.
25
Ritchie, E, “Mismeasuring ODA – How risky actually are aid loans”, 5. november 2020,
https://www.cgdev.org/publication/mismeasuring-oda-how-risky-actually-are-aid-loans-0.
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Diagram 6: Skupna URP, evidentirana za odpisane dolgove (v % nominalne vrednosti) po novih in
starih pravilih

Skupaj nova pravila

Skupna vrednost odpisanih posojil, evidentiranih kot URP (v % nominalne vrednosti) po novih in starih pravilih.

Skupaj stara pravila

Nova pravila bi lahko spodbudila donatorke, da bi raje dajale posojila kot nepovratna sredstva in da bi
dolgove raje reprogramirale kot odpisovale, pri čemer bi še vedno dosegale cilje glede porabe za URP.
Poleg tega nova pravila niso rešila problemov, povezanih s prejšnjimi pravili, 26 kar je povzročilo leta
nesoglasij. Odpis dolgov za posojila, ki so bila prvotno namenjena za nerazvojne pobude, kot denimo
za oboroževanje, 27 se še vedno lahko štejejo kot URP, zaradi česar lahko zmanjka pomoči za legitimne
razvojne projekte. Zaradi nenehne neskladnosti glede tega vprašanja se lahko omaje ugled DAC, lahko
pa se tudi širše zmanjša zaupanje v URP, zaradi česar bi si lahko začeli donatorji razlagati URP, kakor
bi jim ustrezalo.
Pričakuje se, da bosta med državami članicami EU zaradi sprejetja novih pravil Francija in Nemčija
zabeležili najznatnejše povečanje svoje evidentirane URP, prav ti dve državi pa sta med najglasnejšimi
zagovornicami sprememb. 28 Obe državi že evidentirata neobičajno velik delež svoje URP kot posojila
namesto kot nepovratna sredstva (za leto 2019 Nemčija 21,3 % in Francija 46,1 %), na katera so bile
obračunane obresti v obsegu 1,94 % in 2,27 %. 29 Za Francijo se trenutno napoveduje, da bo leta 2021
izpolnila (ali skoraj povsem izpolnila) cilj glede porabe 0,7 % BND za URP, kar bo neposredna posledica
spremembe pravil, zaradi česar se bo na papirju izkazala za najbolj velikodušno donatorko med
državami G7. 30 Obstaja resna nevarnost, da bodo temu zgledu sledile druge države in povečale obseg
posojil, namesto da bi zagotavljale URP z nepovratnimi sredstvi, kar bi imelo resne posledice za
razvojno pomoč v EU in po vsem svetu.
26

Sundsbo, O, Exporting goods or exporting debts? Export Credit Agencies and the roots of developing
country debt. Eurodad, december 2011.
27
Jubilee Debt Campaign, Vince Cable’s department demanding payment for arms sales to Mubarak, 30. oktober 2011,
https://jubileedebt.org.uk/press-release/vince-cables-department-demanding-payment-arms-sales-mubarak.
28 Fox, B, EU among group pushing for relaxation of debt relief rules, 26. junij 2020,

https://www.euractiv.com/section/development-policy/news/eu-among-group-pushing-for-relaxation-of-debt-reliefrules/.
29
Obračunane obresti so izračunane kot razmerje med skupnimi prejetimi obrestmi na posojila URP leta 2019 (oproščene
obresti niso vštete) in glavnico neodplačanih posojil na koncu leta 2019 (podatki CRS).
30
Rogerson, A, in Ritchie, E, ODA in Turmoil: Why Aid Definitions and Targets Will Come Under Pressure in the Pandemic
Age, and What Might Be Done About It, december 2020, https://www.cgdev.org/sites/default/files/PP198-RitchieRogerson-ODA-Turmoil.pdf.
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UČINKOVITA URP?
Poleg Globalne Evrope (novega finančnega instrumenta EU za mednarodno sodelovanje) je sprejetje
pobude Team Europe najvidnejši premik, ki ga je EU storila pri načrtovanju, podeljevanju in
predstavljanju svoje URP. Pobuda Team Europe, ki je bila sprejeta, da bi omogočila skupen odziv EU
na pandemijo covida-19 v partnerskih državah, se je v preteklem letu razvila v celovitejši program, ki
obsega širšo paleto pobud uradne razvojne pomoči EU.
Evropska komisija je pobudo Team Europe opisala kot prizadevanje za »nadaljnje izboljšanje skladnosti
in koordinacije delovanja, zlasti na ravni partnerskih držav«. 31 Koordinacijski mehanizmi za preprečitev
drobljenja in podvajanja prizadevanj donatorjev so dobrodošli, vendar je, gledano od zunaj, težko
razumeti, v kakšnem pogledu Team Europe pomeni izboljšanje predhodnih dogovorov o skupnem
oblikovanju programov. Namesto tega se intenzivna promocija blagovne znamke pobude Team
Europe zdi skladnejša s prizadevanji »geopolitične Komisije«, da bi izboljšala podobo in povečala
globalni vpliv EU. Laurent Sarazin, vodja Oddelka za učinkovito razvojno politiko in pobudo Team
Europe pri Generalnem direktoratu za mednarodna partnerstva (DG INTPA), je dejansko potrdil, da
Team Europe resnično igra pomembno vlogo pri predstavljanju EU kot edinstvenega razvojnega
partnerja, rekoč: »Eden od ciljev pobude Team Europe je pokazati partnerskim državam, da je način,
kako EU pristopa k razvojnemu sodelovanju, učinkovitejši in prinaša trajnejše učinke kot drugi
modeli«. 32 Vendar pa bo za prihodnjo verodostojnost EU kot partnerja za trajnostni razvoj ključno
pokazati, da pristop Team Europe dejansko prinaša koristi na obrobje potisnjenim ljudem v partnerskih
državah. V tem poglavju je predstavljena uvodna analiza tega, kar je do zdaj znanega o pristopu Team
Europe.
Naša analiza se osredotoča na izpolnjevanje načel razvojne učinkovitosti. Pomembno je poudariti, da
je Team Europe povsem nov pristop in da prve pobude Tem Europe (PTE) 33 še niso v fazi izvedbe,
temveč v zgodnji fazi snovanja in dogovarjanja. Zato ta analiza povečini temelji na pregledu
dokumentov o načinu delovanja pobude Team Europe in razgovorov z uradniki EU, predstavniki civilne
družbe in drugih relevantnih deležnikov ter odgovorov na vprašanja iz ankete, ki so jo nacionalne
platforme CONCORD opravile v državah članicah. Evropska komisija priznava, da je Team Europe še
vedno pobuda v nastajanju in da je treba še veliko postoriti pri doseganju soglasja glede ciljev,
opredelitvi načinov dela ter izboljšanju učinkovitosti. Laurent Sarazin iz DG INTPA je dejal: »Še vedno
gradimo ladjo, na kateri plujemo!«
PRVI ODZIVI DELEŽNIKOV NA OBLIKOVANJE POBUDE TEAM EUROPE
Kot vse kaže, je pobuda Team Europe v EU razmeroma dobro sprejeta, saj so odzivi držav članic
»navdušeni in celo presegajo pričakovanja [Komisije]«. 34 Tako kot velike donatorke (npr. Francija in
Nemčija, ki neposredno financirata veliko število PTE), tudi male donatorke (npr. Madžarska) vidijo v
pobudi Team Europe priložnost, da se bolj vključijo v načrtovanje URP, ki jo zagotavlja EU. Predstavnik
madžarskega zunanjega ministrstva je v neki izjavi dejal, da »Madžarska poziva pristop Team Europe,
naj bo vključujoč proces, ki bo malim državam članicam omogočil, da bodo imele enakovredno vlogo
31

Evropska unija, Working Better Together as Team Europe through joint programming and joint implementation, januar
2021, https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together.
32
Sarazin, L, razgovor s CONCORDOM, 10. junij 2021.
33
Evropska unija, Working Better Together as Team Europe, januar 2021, https://europa.eu/capacity4dev/wbt-teameurope.
34
Sarazin, L, Interview with CONCORD, 10. junij 2021.
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pri izvajanju NDICI (Inštrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje)«. A kljub
izražanju močne podpore krovnemu pristopu nekatere države članice niso jasno izrazile, kako bodo
aktivno vključene v Team Europe ali kaj to pomeni v praksi. Belgijska vlada denimo, ki naj bi sodelovala
v pobudi Team Europe in pravi, da je pripravljena opredeliti priložnosti za skupno načrtovanje
programov z drugimi donatorkami iz EU, trenutno ne namenja dodatnih sredstev za PTE. Čeprav je
skupno načrtovanje programov glavni element pristopa Team Europe, 35 je bila v oblikovanje velike
večine PTE vključena le peščica držav članic EU (Nemčija, Francija, Nizozemska in Španija so vložile
največ), 36 zato se zastavlja vprašanje, kako Team Europe predstavlja blok kot celoto.
PREGLEDNICA 2: UDELEŽBA DRŽAV ČLANIC EU V PTE
Država članica EU

Število PTE

Nemčija

73

Francija

70

Nizozemska

52

Španija

52

Belgija

29

Italija

29

Švedska

28

Finska

18

Irska

15

Danska

12

Luksemburg

10

Portugalska

10

Madžarska

9

Avstrija

5

Estonija

4

Češka

4

Malta

3

35

Evropska komisija potrjuje, da pobuda Team Europe ne pomeni konca bilateralne pomoči, temveč naj bi bila mehanizem,
ki usklajuje bilateralno pomoč, ki jo zagotavljajo vse države članice EU.
36
Evropska komisija, infografika o pobudah Team Europe (1. sklop – PTE na ravni držav), infografika o pobudah Team
Europe (2. sklop – PTR na ravni držav), julij 2021, https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/documents/teameurope-initiatives-infographics-1st-batch-country-level-teis, https://europa.eu/capacity4dev/jointprogramming/documents/team-europe-initiatives-infographics-2nd-batch-country-level-teis. Tretji sklop infografike o PTE
naj bi bil potrjen proti koncu septembra ali v začetku oktobra 2021, zato se ti podatki lahko še spremenijo. Šest držav
članic, ki (za zdaj) ne sodelujejo v nobeni pobudi PTE: Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Grčija, Romunija in Slovenija.
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Poljska

2

Latvija

1

Litva

1

Slovaška

1

Partnerske države EU in organizacije civilne družbe so bolj skeptične glede potrebe po preoblikovanju
blagovne znamke pomoči EU, namesto da bi se bolj posvetili povečani porabi za URP in njenim
učinkom. Paul Okumu, vodja sekretariata na Platformi za Afriko, je opisal Team Europe kot »obupan
poskus EU, da bi [afriško] celino ponovno osvojila in jo iztrgala izpod vpliva Kitajske … Obstaja že nekaj
pobud EU, ki so namenjene prav temu, za kar je se vzpostavlja pobuda Team Europe. Če pogledamo
številne poskuse Evrope, da bi se angažirala [v Afriki], naj si bo v okviru OECD DAC ali sama, lahko
opazimo jasen vzorec. Team Europe ne bo počel nič novega, česar trenutna struktura [razvojne pomoči
EU] ne bi mogla početi«. 37 Splošen vtis je, da je Team Europe odziv na druge geopolitične izzive, pred
katerimi se je znašla EU, vključno z brexitom in naraščajočim rivalstvom z vplivnimi državami, kot sta
Rusija in Kitajska. Adrian Chikowore, analitik politik s področja mednarodnih javnih financ (IPF) v
lobistični organizaciji AFRODAD, ki se ukvarja z Afriko, opisuje Team Europe kot »pobudo, ki poskuša
okrepiti vtis o enotnosti EU, izkazovanje moči spričo uveljavljanja razvijajočih se gospodarskih velesil,
zlasti Kitajske«. 38
Onkraj Afrike se na možna partnerstva s pobudo Team Europe gleda bolj pozitivno: zlasti v Jugovzhodni
Aziji gledajo na EU kot na donatorja, ki je zanesljivejši in nad prejemnicami izvaja manj prisile kot ZDA
ali Kitajska. Mark Moreno Pascual, globalni koordinator mreže Reality of Aid, je dejal: »Civilna družba
na splošno vidi v EU alternativo pridobivanju sredstev iz ZDA, ki nudi URP z manj pogojevanja, bolj
pregledno in odgovorno in z večjo osredotočenostjo na rezultate«. 39 A glede na to, da je v Aziji
načrtovanih manj kot pol toliko PTE kot v Afriki, je pobuda Team Europe tam trenutno veliko manj
prisotna kot v mnogih afriških državah.
Nekateri odklonilni odzivi civilne družbe so morda posledica tega, da organizacijam civilne družbe ni
uspelo tvorno sodelovati z EU v okviru pobude Team Europe. Pomanjkanje vključevanja se kaže tako,
da skoraj ni posvetovanja glede načrtovanja programov PTE, denarna sredstva, ki jih je Team Europe
v okviru globalnega odziva na covid-19 namenil za lokalne nevladne organizacije in organizacije civilne
družbe v partnerskih državah, pa so zelo omejena – čeprav so bile te organizacije ključni akterji na
prvih bojnih linijah pandemije in so se na ključnih področjih, kot sta zdravstvo in izobraževanje,
posvečale delu z najbolj marginaliziranimi ljudmi in skupnostmi.
UČINKOVITOST PRISTOPA TEAM EUROPE
EU se je zavezala izpolnjevanju naslednjih štirih načel v okviru partnerstva za učinkovito razvojno
sodelovanje iz Busana: (i) osredotočenost na rezultate; (ii) odločujoča vloga partnerskih držav pri
opredelitvi njihovih razvojnih prioritet; (iii) preglednost in medsebojna odgovornost; in (iv) vključujoče
partnerstvo. CONCORD je izvedel začetno analizo pristopa Team Europe v odnosu do vsakega od teh
načel. Kvalitativno je ocenil raven zavezanosti vsakemu od načel in jo označil z rdečo (šibka zavezanost:
nujne so izboljšave), oranžno (srednja zavezanost: potrebnih je nekaj prilagoditev pristopa) ali zeleno
37

Okumu, P, CONCORD focus group with Africa-based CSO representatives, 7. junij 2021.
Chikowore, A, CONCORD focus group with Africa-based CSO representatives, 7 junij 2021.
39
Moreno Pascual, M, Interview with CONCORD, 11. junij 2021.
38
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(močna zavezanost) barvo. Ker je pobuda Team Europe še v zgodnji fazi načrtovanja, je naša analiza
omejena predvsem na oceno namere. Pričakujemo, da bomo v prihodnjih izdajah tega poročila lahko
podali celovitejšo oceno, ki bo temeljila na izvedbi in učinkih PTE.
OSREDOTOČENOST NA REZULTATE
Pobuda Team Europe naj bi se osredotočala na »izboljšanje učinkovitosti in vplivov, kar naj bi dosegala
z boljšo koordinacijo in večjo skladnostjo, in sicer z upoštevanjem načel razvojne učinkovitosti in
zagotavljanjem razvojnega sodelovanja kot dela skupnih notranjih in zunanjih prizadevanj za
spodbujanje uresničevanja ciljev Agende 2030«. 40
Boljše sodelovanje med donatorji EU bi res lahko prineslo več pozitivnih rezultatov za partnerske
države, in sicer s spodbujanjem usklajevanja, boljšim združevanjem finančnih virov in okrepljeno
delitvijo znanja. A mehanizmi za skupno načrtovanje programov so že obstajali in so jih močno
promovirali v Evropskem soglasju o razvoju leta 2017. 41 Sklepi Evropskega sveta o pristopu Team
Europe, sprejeti aprila 2021, se začnejo z izjavo, da »pristop Team Europe prispeva k prikazu globalne
vodilne vloge, odgovornosti in solidarnosti EU«, 42 pri čemer postavlja to na prvo mesto, preden se
kakorkoli zaveže, da bo prinesel sistemske spremembe za doseganje trajnostnega razvoja v
partnerskih državah. Svet nadaljuje s »pozivom vsem članicam pobude Team Europe, naj na strateški
način povečajo vidnost svojega skupnega delovanja kot Team Europe«, kar dodatno dokazuje trditev,
da je Team Europe predvsem komunikacijska pobuda.
Na komunikacijske koristi, ki jih prinaša pobuda Team Europe, ne bi smeli gledati kot na nekaj, kar je
pomembnejše od uspešnosti prizadevanj za trajnostni razvoj. V številnih partnerskih državah imajo
občutek, da čeprav je URP EU ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, donatorje iz
EU predvsem motivirajo njihovi lastni interesi, kar spodkopava učinkovitost pomoči. Paul Okumu iz
Platforme za Afriko je podal jasen primer: »Kljub zavezanosti pobude Team Europe, da bo Afriki
dobavljala cepiva v okviru pobude COVAX, gre za isto EU, ki se na vso moč upira vsem poskusom držav
v razvoju, da bi dobile dostop do patentov, ki so potrebni za samostojen razvoj cepiv.«
ODLOČUJOČA VLOGA PARTNERSKIH DRŽAV PRI OPREDELITVI NJIHOVIH RAZVOJNIH PRIORITET
Smernice Evropske komisije glede pobude Team Europe kažejo močno zavezanost načelu vključevanja
in upoštevanja partnerskih držav pri odločanju o njihovih prioritetah, saj izrecno poudarja, da »je
tvorna in odločujoča vloga partnerskih držav bistvenega pomena… Skupno načrtovanje programov bi
moralo upoštevati razvojno strategijo partnerskih držav in bi moralo biti usklajeno s prioritetami
trajnostnega razvoja v partnerskih državah«. 43 Ker trenutno ni na voljo veliko javnih informacij, je
težko preveriti, koliko PTE je bilo usklajenih z razvojnimi strategijami partnerskih držav, 44 vendar je DG
INTPA izdal navodila, da morajo delegacije EU poskrbeti za njihovo upoštevanje. Kljub temu se bodo
nedvomno pojavljala vprašanja o vključevalnosti pobude, ki ni strukturirana okrog skupnih prioritet,
pač pa okrog petih prioritet EU za zunanje delovanje. Kot je že bilo povedano glede vključujočega
partnerstva, je posvetovanje z organizacijami civilne družbe v partnerskih državah na splošno
40

Evropska unija, Working Better Together as Team Europe through joint programming and joint implementation, januar
2021, https://europa.eu/capacity4dev/working-better-together.
41
Svet Evropske unije, Outcome of Proceedings: European Consensus on Development, 19. maj 2017,
https://www.consilium.europa.eu/media/24011/european-consensus-for-development-st09459en17.pdf.
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Svet Evropske unije, Outcome of Proceedings: Team Europe – Council Conclusions, 23. april 2021,
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7894-2021-INIT/en/pdf.
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omejeno, zaradi česar se zastavlja vprašanje, v kolikšni meri so partnerske države sploh predlagateljice
PTR.
PREGLEDNOST IN MEDSEBOJNA ODGOVORNOST
Do zdaj je bilo na voljo malo javno dostopnih informacij o pristojnostih, vodenju in financiranju Team
Europe in o načrtovalskem procesu za PTE. Evropska komisija pravi, da so snovanje, financiranje in
izvedba PTE odprti za vse članice pobude Team Europe, ki so vabljene, naj čim bolje izkoristijo evropsko
strokovno znanje in vire. Ni jasno, kako to deluje v praksi, saj so bile PTE do zdaj oblikovane za zaprtimi
vrati in niso dopuščale možnosti za javni nadzor. Z organizacijami civilne družbe se zagotovo ni nihče
sistematično posvetoval glede tega, kako Team Europe deluje kot celota. V nekaterih konkretnih
primerih PTE so delegacije Evropske unije vključile organizacije civilne družbe v fazi pred oblikovanjem
programov – a se te pogosto niso zavedale, da je bil to trenutek, ko bi lahko tvorneje prispevale k
oblikovanju programov PTE. Organizacije civilne družbe povečini sploh niso dobile priložnosti, da bi kaj
pripomnile, dokler niso bile odločitve o lokaciji in ciljih pobud že sprejete. 45 To je pomembnim
deležnikom v državah članicah preprečilo izražanje stališč, ki bi lahko vplivala na to, kako njihove vlade
načrtujejo in dodeljujejo URP.
S tem ko Team Europe zori in se njegov obseg širi onkraj neposrednega odziva na pandemijo, mora
začeti uporabljati bolj sodelovalne in vključevalne pristope k načrtovanju in vrednotenju ter postati
preglednejša pri svojem poročanju, skladno s standardi Sistema OECD za poročanje upnikov (CRS),
Pobude za preglednost mednarodne pomoči (IATI), platforme EU Aid Explorer in petimi načeli
pristopa, temelječega na človekovih pravicah (HRBA), ki vključujejo tvorno udeležbo vseh
zainteresiranih in možnost sodelovanja v odločevalskem procesu.
Evropska komisija se je zavezala, da bo izboljšala preglednost v zvezi s pobudo Team Europe, in je
začela posodabljati sledilnik skupnega načrtovanja programov (joint programming tracker), s čimer
želi zagotoviti lahko dostopne ažurne informacije o PTE. V obstoječem sledilniku skupnega oblikovanja
programov so na voljo informacije o skupnih pobudah držav članic EU in Evropske komisije za URP,
včasih pa je težko priti do podrobnih informacij o posameznih pobudah v partnerskih državah. Poleg
tega je dostop do informacij o že sprejetih odločitvah le delček preglednosti in odgovornosti. Zato je
pomembno, da bo posodobljeni sledilnik uporabnikom prijaznejši in dostopnejši lokalnim
organizacijam civilne družbe. V priporočilih je v zvezi s tem opredeljenih nekaj konkretnejših potreb.
Evropska komisija skupaj z estonskim zunanjim ministrstvom razvija tudi drugo spletno orodje,
Partnerski portal Team Europe. Ta naj bi deležnikom, vključno z vladami in civilno družbo partnerskih
držav, omogočal dostop do ažurnih informacij 46 o potrebah v zvezi s trajnostnim razvojem v
partnerskih državah in olajšal usklajevanje pri oblikovanja novih PTE. Če bo takšno orodje uspešno
razvito, bo lahko postavilo nov standard za preglednost in vključevalnost pri skupnem načrtovanju
URP.
VKLJUČUJOČA PARTNERSTVA
Po svetu se dogaja premik s tradicionalnega razvojnega sodelovanja k mednarodnim partnerstvom,
katerih cilj je »vzpostaviti enakopravnejše odnose« med donatorji in partnerskimi državami. Na ravni
EU se je to januarja 2021 odrazilo v preimenovanju Generalnega direktorata Evropske komisije za
mednarodno sodelovanje in razvoj (DEVCO) v Generalni direktorat za mednarodna partnerstva (DG
45
46

Mias, C, CONCORD Webinar, 27. maj 2021.
Sarazin, L, Interview with CONCORD, 10. junij 2021.
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INTPA). Poudarek na partnerstvu v smernicah Evropske komisije za Team Europe nakazuje vsaj nekaj
zavezanosti temu novemu pristopu. Za zdaj žal še ni jasno, ali je bilo to preneseno tudi v snovanje in
izvedbo PTE.
Posvetovanje z ustreznimi deležniki, vključno s civilno družbo, v partnerskih državah je pomembno za
zagotavljanje, da projekti ustrezajo potrebam različnih skupin in da imajo čim večji učinek. Civilna
družba bi morala biti čim bolj vključena, potrebno bi bilo posvetovanje in sodelovanje z organizacijami,
ki predstavljajo lokalne skupnosti na podeželju in v mestih, staroselsko prebivalstvo, invalide, ženske
in mladino. Vendar zgodnja analiza dosedanjih PTE kaže, da je za izboljšave še veliko možnosti.47 Poleg
tega, čeprav se civilna družba sporadično vključuje v izvedbo PTE, se organizacij civilne družbe ne
vključuje sistematično in smiselno v proces načrtovanja PTE, ki se za zaprtimi vrati odvija med
inštitucijami EU, državami članicami in finančnimi inštitucijami EU. Evropska komisija priznava, da bi
se na tem področju lahko bolje odrezala, in komentira, da se utegne zgoditi, da bo vključevanje civilne
družbe »postalo dokaj priložnostno, medtem ko izkušnje kažejo, da mora biti uspešen dialog bolj
strukturiran in rednejši«. 48
Nekatere delegacije EU že dobro sodelujejo s civilno družbo: pri pripravi prvih PTE v Slonokoščeni obali
se je npr. delegacija EU posvetovala z državnimi in lokalnimi mrežami organizacij civilne družbe. To je
omogočilo civilni družbi, da je dala nekaj priporočil in tako zagotovila, da so bile pri pripravi projektov
upoštevane lokalne prioritete 49. Kljub takšnim pozitivnim primerom pa se Evropska komisija na
splošno zanaša na Forum za razvojno politiko (Policy Forum on Development, PFD) 50 kot svoj glavni
mehanizem za vključevanje civilne družbe in lokalnih oblasti, tudi tistih iz partnerskih držav. PFD
organizira vrsto strukturiranih dialogov, po čemer bi se lahko zgledovali donatorji pri vključevanju
organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti, vendar so se do zdaj tega pristopa posluževali predvsem
za enosmerno posredovanje informacij in ne za vsebinsko posvetovanje in spodbujanje resnično
vključujočega partnerstva.
SPLOŠNA USPEŠNOST POBUDE TEAM EUROPE
Uspešnost pristopa Team Europe lahko resnično presojamo le z oceno izvedbe in učinkov PTE, a
trenutno se kažejo skrb zbujajoči znaki, da ne deluje zadovoljivo, če ga ocenjujemo z vidika
izpolnjevanja štirih načel učinkovitosti. Prioritete partnerskih držav so v najboljšem primeru
upoštevane na načelni ravni, medtem ko je za vse druge vidike delovanja pobude Team Europe
značilno pomanjkanje preglednosti, civilna družba pa je bila do zdaj povečini izključena iz procesa. Če
se odpravi teh problemov ne bodo resno posvetili, pobuda Team Europe ne bo prispevala k doseganju
trajnostnega razvoja in lahko pravzaprav ovira uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.
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V ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI USMERJENA URP?
Zmanjševanje neenakosti je eden največjih izzivov, s katerimi se danes sooča svet, in je ključni cilj URP,
ki jo zagotavlja EU. Je ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, hkrati pa je tudi eden
od ciljev trajnostnega razvoja. 51 Vendar je na voljo zelo malo celovitih podatkov, ki bi omogočili
analizo, kako je URP EU uspešna pri zmanjševanju neenakosti med bogatejšimi in revnejšimi državami
ali znotraj posameznih partnerskih držav. Da bi CONCORD opravil temeljito oceno, je upošteval
naslednje štiri ukrepe DAC OECD, ki se navezujejo na enakost:
●
●
●
●

URP, ki jo EU namenja za najmanj razvite države (NRD);
URP, ki jo EU usmerja v zagotavljanje enakosti spolov;
URP, ki jo EU namenja za denarno podporo organizacij civilne družbe;
URP, ki jo EU namenja za pomoč partnerskim državam pri mobilizaciji domačih virov.

Leta 2019 je v razmerju med temi kategorijami prišlo le do manjših sprememb in vsako povečanje
obsega pomoči je bilo strogo omejeno – niti približno ni zadoščalo za odpravo vse večjih neenakosti,
ki jih je pandemija od takrat še poglobila. Ta vprašanja bomo preučili v nadaljevanju.
URP, KI JO EU NAMENJA ZA NAJMANJ RAZVITE DRŽAVE (NRD)
Leta 2010 se je EU skupaj s svojimi državami članicami zavezala, da bo do leta 2030 porabila najmanj
0,15–0,20 % svojega BND za URP najmanj razvitim državam (NRD). Leta 2019 je EU za URP najmanj
razvitim državam namenila le 13,9 mrd € (0,10 BND), 52 kar je pomenilo realno zmanjšanje za 6 mrd €
od leta 2018 in zmanjšanje za 0,025 % BND. 53 Posamično so dosegle zastavljeni cilj le tri države članice
(Luksemburg, Švedska in Danska).
Jasno je, da EU ne dodeli dovolj URP tam, kjer bi jo najbolj potrebovali. Leta 2019 sta bili od 46 najmanj
razvitih držav na svetu le Afganistan in Etiopija med desetimi največjimi prejemnicami skupne URP iz
EU 54. Največja prejemnica URP iz EU je bila leta 2019 Turčija, ki je prejela 2,06 mrd € (0,42 mrd € več
kot naslednja največja prejemnica Sirija), čeprav se uvršča med države z višjim srednjim dohodkom. 55
Januarja 2022 je načrtovano zasedanje pete konference ZN o najmanj razvitih državah, saj se izteka
Istanbulski program ukrepov (IPoA) za najmanj razvite države. Na Konferenci naj bi »podali celovito
oceno izvedbe IPoA, sprejeli dodatne ukrepe za mednarodno podporo NRD in se dogovorili o
obnovljenem partnerstvu med NRD in njihovimi partnerji na področju mednarodnega sodelovanja, da
bi premagali strukturne izzive, odpravili revščino, se dogovorili o mednarodnih ciljih trajnostnega
razvoja in državam omogočili preboj izhod (napredovanje) iz kategorije najmanj razvitih držav«. 56 To
51

Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve, SDG Goal 10, https://sdgs.un.org/goals/goal10.
Evropska komisija, Questions and Answers: Preliminary Figures on 2020 Official Development Assistance, 13. april 2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1704.
53 Evropska komisija, The European Union remains world's leading donor of Official Development Assistance with €75.2 billion
in 2019, 16. april 2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_674.
54 EU Aid Explorer (2021), https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en, razgovor opravljen 3. 6. 2021.
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bo verjetno zadnja priložnost za prilagoditev globalnega pristopa k trajnostnemu razvoju v NRD pred
iztekom roka za dosego ciljev trajnostnega razvoja leta 2030. EU kot največji blok donatorjev bo imela
pomembno vlogo pri oblikovanju vsebine.

Preglednica 3: manjkajoča sredstva do ciljnih 0,15–0,20 % BND za URP, namenjeno najmanj
razvitim državam
Skupaj EU

2018
URP v mio €

Skupaj BND EU-27

2019

URP v % BND
EU-27

13.013.432

URP v mio €

URP v % BND
EU-27

13.965.350

Zaveza o porabi 0,15% BND za URP

19.520

0,15

20.948

0,15

Zaveza o porabi 0,2 % BND za URP

26.027

0,2

27.931

0,2

Skupaj URP za NRD

13.834

0,11

13.859

0,10

Manjkajoči znesek pomoči do 0,15 %

5.686

0,04

7.089

0,05

Manjkajoči znesek pomoči do 0,2 %

12.192

0,09

14.072

0,10

Opomba: Zaradi skladnosti z drugimi preglednicami v tem poročilu podatki za Veliko Britanijo niso
vključeni. Izračuni CONCORDA temeljijo na podatkovni bazi OECD DAC v stalnih cenah za l. 2019.
URP, KI JO EU USMERJA V ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI SPOLOV
Spol je morda »najzanesljivejši napovedovalec revščine in nemoči«, 57 neenakost spolov pa je močan
vzvod vseh drugih neenakosti. Odpravljanje neenakosti spolov je torej ključnega pomena za
zmanjševanje revščine in najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri zagotavljanju, da ni
nihče zapostavljen. To je velikanski izziv. V zadnjem letu je pandemija covida-19 poglobila neenakosti,
povezane s spolom, pri čemer so bile najhuje prizadete ženske in dekleta. 58 Kakor pravijo pri Agenciji
ZN za ženske (UN Women), »na vseh področjih, od zdravstva do izobraževanja, od varnosti do
socialnega varstva, posledice covida-19 bolj čutijo ženske in dekleta ...«. 59 Seveda tudi cela vrsta drugih
dejavnikov, npr. rasa, pripadnost družbenemu razredu, spolna usmerjenost, invalidnost in status
priseljencev, v povezavi s spolom še dodatno poglablja neenakosti in spravlja v neenak položaj
velikansko število žensk in deklet. Danes se mora URP, ki jo zagotavlja EU, bolj kot kdaj koli osredotočiti
na krepitev enakosti spolov, da bomo zgradil popandemični svet, ki bo ne le pravičnejši, temveč tudi
odpornejši na prihodnje krize. Dokler se ne bomo posvetili odpravljanju teh neenakosti, bo okrnjena
zmožnost žensk, da bi prispevale k procesu okrevanja, kar bo negativno vplivalo na prihodnost vseh.
opravljen 9. julija 2021, https://www.un.org/ohrlls/content/fifth-united-nations-conference-least-developed-countriesldc5.
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EU priznava ključno vlogo, ki jo ima enakost spolov pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, kakor je
poudaril visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell, ko je dejal:
»Udeležba in vodilna vloga žensk in deklet je bistvenega pomena za demokracijo, pravičnost, mir,
varnost, blaginjo in bolj zelen planet«. 60
Kljub velikemu pomenu, ki ji ga pripisuje EU, je bila enakost spolov leta 2019 glavni cilj le pri 5,56 %
URP, ki jo zagotavlja EU (kar pomeni upad v primerjavi s 5,61 % leta 2018), le pri 48 % pa je bila enakost
spolov glavni ali pomemben cilj. Podrobnejša analiza posameznih pobud URP nakazuje, da veliko tistih,
pri katerih je reševanje s spolom povezanih vprašanj pomemben cilj, ne dosega znatnejšega učinka. V
Oxfamovem poročilu iz leta 2020 o učinkovitosti projektov, usmerjenih v enakost spolov, vključno s
pobudami, ki jih financira EU, je bilo ugotovljeno, da »je le približno 20 odstotkov preučenih projektov
prepoznalo ali naslovilo nepredvidene negativne posledice, zaradi katerih bi lahko bile ženske in
dekleta v večji nevarnosti, da bodo izpostavljene nasilju na podlagi spola, rastočim razlikam med
spoloma ali mnogim drugim nepredvidenim posledicam. Projekti so se tudi redko posvečali udeležbi
in vodstveni vlogi žensk, ločeno prikazani podatki po spolu ter cilji in kazalniki, ki se nanašajo na
enakost spolov, pa so bili ugotovljeni le v približno 50 odstotkih preučenih projektov. V povprečju je
bilo vključenih le 39 elementov, ki veljajo za nujen sestavni del projektov, ki se posvečajo enakosti
spolov«. 61 Evropska komisija in države članice EU morajo zagotoviti, da snovalci projektov načela
enakosti spolov ne podpirajo le z besedami, temveč da za njihovo uveljavitev poskrbijo v veliki večini
projektov URP. Ne glede na to, kakor priznavajo v novem načrtu za enakost spolov v zunanji politiki
EU, ki so ga poimenovali Akcijski načrt za enakost spolov (Gender Action Plan III oz. GAP III), 62 je za
vključitev načela enakosti spolov v vso URP, ki jo zagotavlja EU, potreben pristop preoblikovanja glede
enakosti spolov, da bo prišlo do pomembnih sprememb, ki bodo vodile v enakost spolov. 63
Stališča nekaterih držav članic glede vprašanj, povezanih z enakostjo spolov - zlasti Poljske in
Madžarske, kjer so sprejeli politike, usmerjene v omejevanje pravic žensk in skupnosti LGBTQ v lastnih
državah – postajajo vse nevarnejša. Leta 2020 sta obe državi skupaj z Bolgarijo ostro nasprotovali
nekaterim vsebinam novega GAP III. Poljski državni sekretar za razvojno sodelovanje Paweł Jabłoński
je dejal: »Pogodba o Evropski Uniji zelo jasno govori ne o enakosti spolov, pač pa o enakosti med
ženskami in moškimi… Ne vidimo potrebe, da bi to na novo opredeljevali, in nismo naklonjeni
poskusom, da bi to storili. Slediti moramo pravnim normam, namesto da izumljamo nove«.64
EU že dolgo uporablja izraz enakost spolov, čigar definicija spola je široka in vključuje vrsto identitet,
ne le delitev na moške in ženske. Ključnega pomena je, da države EU podprejo to široko tolmačenje
spola, da se zagotovi zaščita manjšin pred diskriminacijo. S tem ko so Poljska, Madžarska in Bolgarija
preprečile, da bi Evropski svet sprejel sklepe, ogrožajo legitimnost EU kot vodilne globalne sile na
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področju enakosti spolov, kar bo verjetno oslabilo prizadevanja za odpravo neenakosti, to pa bo
prizadelo ženske in dekleta v vsej njihovi raznolikosti v partnerskih državah 65.
EU označuje GAP III za »smelo zastavljen program za uveljavitev enakosti spolov in opolnomočenje
žensk v zunanjem delovanju EU« 66 in ima pripravljen jasen načrt za odpravo temeljnih vzrokov
neenakosti spolov. Medtem ko je GAP II dober primer, ki kaže pozitiven potencial vključevanja
enakosti spolov v oblikovanje programov EU in dialoge o politikah, mora GAP III zagotoviti, da bo
doseženo še več. Če naj bi bil uspešen, morajo države članice EU zagotoviti ustrezna finančna sredstva
za njegovo izvedbo. Veliko teh sredstev je na voljo na ravni veleposlaništev držav članic in delegacij
EU, zato bo potrebna močna zavezanost posameznih držav članic. Vendar je EU za GAP III postavila
dva cilja: v 85 % novih programov bi moralo biti vprašanje spola opredeljeno kot pomemben ali glavni
cilj, v 5 % pa kot glavni cilj. Ta dva cilja se nanašata na delež novih programov in torej nimata nič
opraviti s financiranjem ali deležem URP, ki jo zagotavlja EU. Da bi zagotovili ustrezno zagotavljanje
virov, je pomembno, da EU opredeli specifične cilje, ki se navezujejo na enakost spolov. Ker je GAP III
že sprejet, bodo takšni cilji financiranja lahko opredeljeni šele v naslednjem GAP. CONCORD predlaga,
da se v prihodnjem EU GAP cilji porabe opredelijo tako, da se 85 % URP, ki jo zagotavlja EU, nameni za
projekte, kjer je enakost spolov glavni ali pomemben cilj, 20 % URP pa za projekte, ki neposredno
naslavljajo temeljne vzroke neenakosti spolov in projekte, pri katerih je enakost spolov glavni cilj.
Ob ustreznem financiranju bi bila lahko URP, ki jo nudi EU, zelo uspešna pri odpravljanju neenakosti
spolov, kakor nazorno kaže primer Mozambika, ki je na lestvici indeksa globalne vrzeli med spoloma, 67
ki ga spremlja Svetovni gospodarski forum, leta 2020 napredoval za 24 mest. Med tamkajšnjimi
uspešnimi projekti je bila pobuda EU in ZN, ki so jo poimenovali Spotlight in je bila namenjena odpravi
nasilja nad ženskami in dekleti ter zanje škodljivega ravnanja. Rezultati pobude so bili:
● izboljšan zakonodajni okvir v Mozambiku s štirimi zakoni, sprejetimi proti koncu leta 2019, ki
ščitijo ženske in dekleta;
● okrepitev zmogljivosti ponudnikov storitev, vključno z osebjem »središča za celovito pomoč«
in zaposlenimi v zdravstvu, policiji in pravosodju, s poudarkom na osnovnih storitvah,
namenjenih žrtvam nasilja; in
● izobraževanje več kot 32.940 deklet o njihovih spolnih in reproduktivnih pravicah, porokah
otrok, samospoštovanju in življenjskih veščinah. 68
URP, KI JO EU NAMENJA ZA PODPORO ORGANIZACIJAM CIVILNE DRUŽBE
Civilna družba ima ključno vlogo pri zagotavljanju, da se URP posveča zmanjševanju neenakosti. Vanjo
so vključeni vsi segmenti prebivalstva države. Organizacije civilne družbe so »sposobne navezati stik z
na obrobje potisnjenimi in družbeno izključenimi skupinami, jih opolnomočiti, zastopati in braniti ter
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sprožiti družbene inovacije«. 69 Le v sodelovanju z organizacijami civilne družbe projekti URP dosežejo
tiste ljudi v družbi, ki so najbolj zapostavljeni, in poskrbijo, da ni nihče prezrt.
V zadnjih letih je vse teže vzpostavljati in ohranjati tvorno sodelovanje s civilno družbo zaradi vse hujše
represije v mnogih državah v razvoju in zaradi krčenja državljanskih svoboščin. V svojem poročilu iz
leta 2020 je organizacija Freedom House, ki bdi nad človekovimi pravicami, napisala, da »je bilo leto
2019 štirinajsto zaporedno leto upadanja globalne svobode«. 70 Ta negativni trend je pandemija še
okrepila, saj so politični voditelji začeli »izvajati dobro uigrane postopke krepitve represije. Države so
si dodelila široka krizna pooblastila« 71 in vsaj nekatere so pandemijo izrabile kot pretvezo za omejitev
pravic, ki bodo veljale še dolgo po koncu krize. Globalno zavezništvo organizacij civilne družbe CIVICUS
je ocenilo, da je leta 2020 87,3 % ljudi po svetu živelo v državah, kjer je prostor civilne družbe podvržen
oviranju, zatiranju in zapiranju – kar je precejšen porast v primerjavi z 82,4 % leta 2019.72
Leta 2019 je EU porabila skupaj 7,5 mrd € za organizacije civilne družbe ali prek teh organizacij, kar je
12,9 % vse bilateralne URP, ki so jo zagotovile države članice ali inštitucije EU. To je nekoliko več, kot
je EU namenila za financiranje organizacij civilne družbe leta 2018 (12,0 %) 73, vendar odziv ni ustrezen
glede na krčenje prostora civilne družbe, hkrati pa to tudi ne odseva ključne vloge, ki jo imajo
organizacije civilne družbe pri razvoju in mednarodnem sodelovanju. Pravzaprav gre zgolj pri 1,8 %
URP, ki jo EU namenja za organizacije civilne družbe, za temeljno financiranje organizacij v partnerskih
državah, tj. tistih skupin, ki najbolj obupno potrebujejo podporo. EU in države članice bi se morale
reševanja tega problema lotiti z vso resnostjo. Poleg tega moa biti finančna podpora, ki jo EU namenja
za organizacije civilne družbe, pospremljena s strukturiranim in konstruktivnim dialogom o politiki
med delegacijami EU, civilno družbo, zasebnim sektorjem in vladami partnerskih držav. EU mora
aktivno podpirati in spodbujati vključujočo in neodvisno civilno družbo in mora poudarjati pomen
svobode združevanja, zbiranja in izražanja kot človekove pravice. Poleg tega bi morala strukturirati
finančno podporo organizacijam civilne družbe kot samostojnim razvojnim akterjem in bi morala
investirati v civilnodružbeno voditeljstvo. Velika večina URP, ki jo EU namenja za organizacije civilne
družbe, ima obliko namenskih sredstev, ki morajo biti porabljena za določene projekte, katerih
pobudniki so donatorji. Le pri 20,3 % teh sredstev gre za temeljno financiranje 74, ki uživa politično
podporo donatorjev, ki zagotavlja vire, pri katerih je dopuščena prilagodljivost v smislu prioritet in
dejavnosti politike, in ki krepi organizacijske zmogljivosti organizacij civilne družbe – kar je zlasti
pomembno za obrambo prostora civilne družbe.
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Preglednica 4: URP, ki jo je EU namenila organizacijam civilne družbe leta 2019 75
OCD v
državah
donatorkah
–
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pomoč

Mednarod- OCD v
ne OCD –
državah
namensko prejemnicah –
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pomoč
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– temeljna
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8,2 %

15,0 %
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Opomba: Ti podatki vključujejo URP inštitucij EU. Podatki za Veliko Britanijo niso vključeni.
Poleg tega, da neposredno podpira organizacije civilne družbe, mora EU tudi razmisliti o vlogi, ki jo
ima lahko URP, zagotovljena kot proračunska podpora, pri ohranjanju represivnih vlad, in zagotoviti,
da ne prispeva nehote k ustvarjanju okolja, sovražnega do civilne družbe. Odkar je denimo od leta
2016 na Filipinih na oblasti predsednik Duterte, njegova administracija izvaja nenehen teror,
varnostne sile so izvršile na tisoče zunajsodnih ubojev levo usmerjenih političnih aktivistov, okoljskih
aktivistov, voditeljev skupnosti, voditeljev staroselskih ljudstev, novinarjev, pravnikov in drugih ljudi. 76
V istem obdobju je bila EU ena najvidnejših razvojnih partnerjev Filipinov, ki jim je namenila milijone
evrov URP. Mark Moreno Pascual iz mreže Reality of Aid je pozval EU, naj ponovno preuči svojo politiko
zagotavljanja URP represivnim režimom in zagotovi njeno skladnost z načeli zagotavljanja človekovih
pravic. Dejal je, da »ne bi smeli dopustiti, da se URP zlorablja za pomoč represiji. Če tega ni mogoče
zagotoviti, naj EU razmisli o alternativnih mehanizmih za financiranje podpore, kot je denimo GSP+, 77
za doseganje ciljev trajnostnega razvoja«. 78 V državah, kjer je civilna družba pod pritiskom, bi morala
EU neposredno podpirati organizacije civilne družbe, če je le mogoče, in izkoristiti obstoječe
mehanizme, kot sta npr. Evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice 79 ali
ProtectDefenders.eu. 80 ki zagotavljata podporo neposredno ogroženim posameznikom in
organizacijam civilne družbe v partnerskih državah. Nič manj pomembno ni, da bi morala EU
zagotavljati dolgoročno, prožno, vsebinsko ustrezno podporo demokratičnim procesom in
organizacijam civilne družbe v partnerskih državah.
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CONCORDOVI izračuni temeljijo na podatkovni bazi OECD v stalnih cenah za leto 2019.
Human Rights Watch, World Report 2021, 2021, https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/philippines.
77
GSP+ je posebna spodbuda EU za trajnostn irazvoj in dobro upravljanje, ki za ranljive države z nizkim in srednjim
odpravlja uvozne dajatve zaradi njihovega izvajanja 27 mednarodnih konvencij, ki se nanašajo na človekove pravice,
delavske pravice, varstvo okolja in dobro upravljanje.
78
Moreno Pascual, M, Interview with CONCORD, 11 junij 2021.
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79 ESCR-net, European Commission on Democracy and Human Rights Small Grants, razgovor opravljen 9. julija 2021

https://www.escr-net.org/resources/european-commission-democracy-and-human-rights-small-grants.
ProtectDefenders.eu, spletna stran organizacije, razgovor opravljen 9. julija 2021, https://protectdefenders.eu/.
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Diagram 7: URP, ki jo EU namenja OCD (po kategorijah), v milijonih stalnih evrov 2019

Skupaj namenska

Skupaj temeljna

Namenska nedonator.

Temeljna nedonatorke

Opomba: Zaradi skladnosti z najnovejšimi podatki Velika Britanija ni vključena.
URP, KI JO EU NAMENJA ZA POMOČ PARTNERSKIM DRŽAVAM PRI MOBILIZACIJI DOMAČIH VIROV
Mobilizacija domačih virov (MDV) je ključnega pomena za zagotavljanje dolgoročnega, trajnostnega in
demokratičnega financiranja ter za to, da se državam omogoči doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Prizadevanje za MDV se osredotoča predvsem na reformo davčnih sistemov v partnerskih državah, da
bi imele vlade trajne prihodke in bi lahko zagotavljale kakovostne javne storitve ter tako med drugim
zagotavljale človekov razvoj. A izkazalo se je, da je težko ocenjevati uspešnost URP pri mobilizaciji
domačih virov, predvsem zato, ker se pobude pogosto osredotočajo na tehnično pomoč za krepitev
zmogljivosti in spodbujanje delitve znanja, kar je pogosto težko merljivo. Jasno pa je, da v številnih
partnerskih državah davčni prihodki na splošno stagnirajo ali upadajo 81. Splošni prihodki kot delež
bruto domačega proizvoda (BDP) se v državah s srednjim ali nizkim dohodkom v obdobju 2010–2020
niso povečali 82. Zato je nedvomno treba storiti več, da se uspešno mobilizirajo domači viri.
Čeprav je lahko ugotavljanje uspešnosti posameznih pobud za MDV težavno, zlasti na kratek rok,
obstajajo trdni dokazi, da ima lahko dolgoročna zavezanost mednarodnih donatorjev preobrazbeni
učinek na partnerske države. V Ruandi so denimo v več kot 25 letih po konfliktih leta 1994 številni
donatorji, med njimi tudi države članice EU, podprli najrazličnejše projekte davčnih reform. Skupaj so
ta prizadevanja v obdobju 2001–2013 pomagala doseči približno 50-odstotno povečanje davčnih
prihodkov kot deleža BDP. Zaradi tega se je povečal obseg virov, ki so bili na voljo za razvoj, zato je
lahko ruandska vlada v obdobju 2008–2013 povečala svoje izdatke za zdravstvo s 3,2 na 6,5 % BDP 83.
Ker se je odločila izboljšati zdravstvo, je vlada prispevala k izboljšanju življenjske ravni in blaginje ljudi,
s tem pa je podprla številne druge dejavnike človekovega razvoja (npr. izobraževanje, pričakovano
življenjsko dobo itd.).
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OECD, Revenue Statistics in Africa 2020, 2020, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-revenue-statisticsafrica.pdf.
82
Independent Evaluation Group, Approach Paper: World Bank Group Support for Domestic Revenue Mobilization, 17.
marec 2021, https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/ap_domesticrevenue.pdf.
83
OECD, Examples of Successful DRM Reforms and the Role of International Co-operation – Discussion Paper, julij 2015, str.
23-26, https://www.oecd.org/ctp/tax-global/examples-of-successful-DRM-reforms-and-the-role-of-international-cooperation.pdf.
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EU in države članice so za MDV do zdaj namenile zelo malo URP, edino Luksemburg je poročal, da je
za ta namen porabil več kot 0,5 % svoje skupne bilateralne URP 84. Večina držav članic ne porabi za
podporo MDV niti 0,1 % bilateralne URP. Ni jasno, ali so te vednosti umetno znižane zaradi
pomanjkljivega poročanja po uvedbi razmeroma novih pravil v DAC (uvedena so bila šele leta 2014), a
glede na dosedanjo razmeroma neuspešno podporo MDV CONCORD predlaga občutno povečanje
obsega URP za to področje. Številne države EU so se pridružile davčni pobudi is Addisa (Addis Tax
Initiative) in se tako zavezale, da bodo v obdobju 2015–2020 podvojile svojo podporo MDV. To je sicer
pohvalno, a enako pomembno je zagotoviti, da davčne reforme podprejo progresivno obdavčevanje,
da se zaradi MDV ne bi nehote povečale neenakosti v partnerskih državah.
Trenutna globalna davčna pravila so nepravična in EU skupaj z državami članicami je dolžna tako
pomagati pri spreminjanju teh pravil kot tudi spremeniti svoje prakse, da bodo vlade partnerskih držav
sposobne pobrati davke, ki jim pripadajo, in da ne bodo izgubljale prihodkov zaradi izogibanja plačilu
davkov. Poleg pobud v posameznih partnerskih državah CONCORD močno podpira prizadevanja 85 za
določitev minimalne davčne stopnje za davek od dohodka pravnih oseb. Čeprav bi morale bogatejše
države storiti veliko več, CONCORD pozdravlja nedavna prizadevanja na tem področju, po zaslugi
katerih je 130 držav in jurisdikcij uvedlo minimalno davčno stopnjo. Pomembno je, da je toliko držav
družno posodobilo pravila, ki so veljala več kot stoletje, vendar dogovor o reformi vsebuje vrsto
pomanjkljivosti. Obstaja nevarnost, da bo reforma še poglobila sedanje neenakosti, ki so vgrajene v
naš mednarodni davčni sistem: dogovorjena davčna stopnja ostaja komaj 15 %, kar je veliko premalo,
zato bi bil lahko dogovor izrabljen za določitev davčnih stopenj na ravni, kakršne imajo v davčnih
oazah. Končno, od mehanizma za prerazporeditev dodatnih davčnih prihodkov imajo večjo korist
bogate države 86. Čeprav torej opažamo skromen napredek, ostajajo velike vrzeli in države se bi se
morale veliko bolj potruditi.
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CONCORDOVI izračuni temeljijo na podatkovni bazi OECD v stalnih cenah za leto 2019.
OECD, 130 countries and jurisdictions join bold new framework for international tax reform, 1. julij 2021,
https://www.oecd.org/tax/beps/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-taxreform.htm.
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Fortune, ‘Far too low’: Tax justice campaigners push back against the G7’s 15% minimum tax-rate pact, junij 2021,
https://fortune.com/2021/06/07/global-minimum-corporate-tax-rate-g7-15-percent-pact/amp/
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PRIPOROČILA
EU (vključno z vsemi državami članicami) mora izboljšati obseg in kakovost URP, da utrdi svojo vlogo
kot pomemben deležnik pri globalnem trajnostnem razvoju in da zagotovi napredek pri doseganju
ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030.
Zadostnost URP
1. Evropska komisija in države članice EU naj izpolnijo mednarodno zavezo, da bo 0,7 % skupnega
BND EU porabljenega za URP – zavezo, katere izpolnitev je zaradi pandemije ter njenih
družbenih in gospodarskih posledic postala še nujnejša.
2. Evropska komisija in države članice EU naj ne varčujejo tako, da klestijo URP, saj morajo realni
izdatki za URP ohranjati korak z rastočimi gospodarstvi po pandemiji.
Ustreznost porabe URP
3. Evropska komisija in države članice EU naj sredstva URP usmerjajo predvsem v podporo
partnerskim regijam in državam pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Izdatkov za begunce
v donatorskih državah, vezana pomoč, izdatkov za tuje študente v donatorskih državah,
odplačila obresti in odpis dolgov ne bi smeli evidentirati kot URP.
4. Pri oblikovanju svojih načrtov glede doseganja ciljev porabe za URP naj Evropska komisija in
države članice EU ne spodbujajo dajanja posojil namesto nepovratnih sredstev.
5. Evropska komisija in države članice EU naj na mednarodni ravni in na ravni DAC spodbujajo
pobude, prakse in politike z jasnimi merili, ki preprečujejo, da bi se aktivnosti, ki vodijo v
financiranje nerazvojno usmerjenih pobud, kot je denimo oboroževanje, evidentirale kot URP.
Načela skladnosti politik za trajnostni razvoj in nepovzročanja škode bi morala biti izhodišče
za vse pobude, prakse in politike, povezane z URP.
6. Ker bo leta 2023 DAC ponovno pretresel dogovor o novih pravilih za odpis dolgov, naj Evropska
komisija in države članice EU podprejo zunanjo revizijo »procesa posodobitve URP" s
poudarkom na metodologiji DAC, ki uvaja ekvivalent nepovratnih sredstev, in diskontnih
stopnjah.
Učinkovitost URP
Osredotočenost na rezultate
7. Evropska komisija naj zagotoviti, da se pobuda Team Europe osredotoča na rezultate, ki bodo
koristni za ljudi v partnerskih državah in za planet. Osredotočenost na dobre rezultate bi bila
razpoznavni znak v primerjavi z že obstoječimi mehanizmi skupnega usklajevanja in
načrtovanja programov. Da bi to dosegla, naj Evropska komisija uporabi transformativni
pristop, ki daje prednostni pomen sistemskim spremembam za trajnostni razvoj v partnerskih
državah.
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Neodvisnost partnerskih držav pri določanju razvojnih prioritet

8. Evropska komisija in države članice EU naj PTE tesno in jasno uskladijo s strategijo
vsake partnerske države za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (in ne le s petimi
prioritetami EU).
Vključujoča partnerstva

9. Evropska komisija in države članice EU naj zagotovijo temeljito posvetovanje z
organizacijami civilne družbe in vladami partnerskih držav glede PTE oziroma njihovo
vključenost v PTE (pa tudi v vsako skupno načrtovanje programov in izvedbo) v fazah
izbora, snovanja, izvedbe in spremljanja.
Preglednost in medsebojna odgovornost
10. Za izboljšanje preglednosti in odgovornosti delovanja v okviru pobude Team Europe naj
Evropska komisija zagotovi delovanje predlaganega spletnega sledilnika PTE z naslednjimi
informacijami in funkcijami:
10.1 Razčlenitev prispevkov Evropske komisije, držav članic EU in finančnih inštitucij EU za
vsako PTE; modalitete za izvedbo PTE, vključno s priložnostmi za organizacije civilne
družbe; v čigavi pristojnosti je vodenje vsake PTE (Evropska komisija, država članica
ali evropska finančna inštitucija); od kod prihajajo sredstva za PTE (tematski programi
Global Europe; programi držav ali regij); rezultati/učinki (po možnosti z uporabo
skupnega okvira MEAL (spremljanje, vrednotenje, odgovornost, učenje).
10.2 Vsaka delegacija EU naj ima na svoji spletni strani vzpostavljeno hiperpovezavo s
sledilnikom PTE, kjer bi lahko našli kontaktne podatke ustreznega osebja delegacije
EU, da bi lahko z njimi navezali stik glede konkretnih PTE. Delegacije EU naj
organizirajo informativna srečanja za lokalne organizacije civilne družbe, na katerih
naj jih usposobijo za dostopanje do spletnega sledilnika PTE in njegovo uporabo.
V zagotavljanje enakosti usmerjena URP
11. Evropska komisija in države članice EU naj izboljšajo sledenje porabe URP za zmanjševanje
neenakosti med partnerskimi državami in znotraj teh držav.
URP, ki jo EU namenja za najmanj razvite države
12. Evropska komisija in države članice EU naj povečajo porabo, da bodo kratkoročno v celoti
izpolnile cilj porabe 0,15 URP/BND za najmanj razvite države in naj čim prej izpolnijo zavezo o
porabi 0,20 % URP/BND za najmanj razvite države do leta 2030.
13. Pred 5. konferenco ZN o najmanj razvitih državah naj EU oblikuje program za uresničitev
naslednjih ciljev:
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10.3 Zaradi večjih potreb, ki so posledica prepletanja kriz, povezanih s pandemijo covida19, podnebnimi spremembami in rastočo neenakostjo, naj se vse dajalke URP
zavežejo, da bodo postavile nov cilj: da bodo do leta 2025 za URP najmanj razvitim
državam namenile najmanj 0,35 % svojega BND ali da bodo namenile najmanj 50 %
neto URP za najmanj razvite države 87.
10.4 Skladno z zavezo Global Europe, da mora zagotavljanje javnih storitev ostati
odgovornost vlade, naj se upošteva načelo o neprivatizaciji, da se področja
zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva izključi iz naložb zasebnega sektorja,
okrepljenih s kombiniranim financiranjem in jamstvi v najmanj razvitih državah;
10.5 Proračunska podpora in podeljevanje nepovratnih sredstev naj imata prednost pred
podeljevanjem povratnih sredstev pri zagotavljanju URP najmanj razvitim državam;
in
10.6 Zagotoviti je treba, da do povečanega kombiniranja razvojnih sredstev ne bo
prihajalo na račun koncesivnih sredstev, namenjenih za najmanj razvite države.
URP, ki jo EU namenja za zagotavljanje enakosti spolov
14. Evropska komisija in države članice EU naj določijo cilj, da se 85 % URP, ki jo zagotavlja EU,
nameni za projekte, kjer je enakost spolov glavni ali pomemben cilj. Izpolnijo naj tudi cilj, da
se 20 % URP, ki jo zagotavlja EU, nameni za projekte, ki neposredno odpravljajo temeljne
vzroke neenakosti spolov in pri katerih je enakost spolov glavni cilj.
15. Evropska komisija in države članice EU naj pri mednarodnem sodelovanju uporabijo
preoblikovalni pristop glede enakosti spolov. Zlasti naj bodo pozorne na presečnost in dajejo
prednost najbolj zapostavljenim ter enakost spolov vključujejo v projekte.
16. Evropska komisija in države članice EU naj predhodno ocenijo projekte in tako preverijo
njihove morebitne negativne posledice, poskrbijo naj tudi za vsebinsko posvetovanje z
organizacijami žensk in deklet.
URP, ki jo EU namenja za civilno družbo
17. Evropska komisija in države članice EU morajo prepoznati ukrepe, ki jih vlade partnerskih držav
izvajajo v povezavi s pandemijo, in ki ogrožajo civilno družbo, in naj podpirajo organizacije,
izpostavljene državni represiji.
18. Kadar je to mogoče, naj Evropska komisija in države članice EU vključijo organizacije civilne
družbe v načrtovanje in zagotavljanje pomoči, z njimi sodelujejo, skladno z njihovimi
zmožnostmi, kot z dejavniki sprememb in ponudniki storitev, ki lahko izvedejo preobrazbene
projekte.
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Organizacija združenih narodov (2021), Doha Programme of Action for Least Developed Countries Introduction -- ‘From
Istanbul Priorities to Doha Commitments’,
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/final_draft_outcome_document_july_7_ok.pdf.

32

19. Evropska komisija in države članice EU naj povečajo obseg dolgoročnega, prilagodljivega, na
programih temelječega ali osnovnega financiranja, namenjenega organizacijam civilne družbe
v partnerskih državah EU.
URP, ki jo EU namenja za mobilizacijo domačih virov
20. Evropska komisija in države članice EU naj izpolnijo vse obveznosti glede MDV, katerim so se
zavezale v davčni pobudi iz Addisa Abebe, kar povezuje MDV z reformami za krepitev socialne
enakosti, preglednostjo državnega proračuna in odgovornostjo deležnikov.
21. Evropska komisija in države članice EU naj zagotovijo, da bodo pobude za MDV podpirale
progresivne dejavnosti in javne storitve, usmerjene v krepitev enakost spolov in podnebno
pravičnost.
22. Da bi izboljšale preglednost in odgovornost, naj Evropska komisija in države članice EU
izboljšajo poročanje o aktivnostih, usmerjenih v MDV, skladno s pravili DAC.
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2. GLOBALNA EVROPA - NOV PRORAČUN 2021-2027
EU je sprejetje Globalne Evrope, ki je bila prej znana kot instrument sosedstva, razvoja in
mednarodnega sodelovanja (NDICI), razglasila za korak naprej v pristopu bloka k uradni razvojni
pomoči. Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen ga je opisala kot »naše najmočnejše
orodje za podporo trajnostnemu svetovnemu okrevanju in spodbujanje celovitih partnerstev po vsem
svetu, ki vlagajo v demokracijo in človekove pravice.« 88 Globalna Evropa vsekakor uvaja več
dobrodošlih sprememb, med drugim več uradne razvojne pomoči, za katero je odgovorna Komisija,
vključuje v večletni finančni okvir EU, kar bo z uvedbo pregleda evropskega parlamenta povečalo njeno
odgovornost. Kljub temu ima CONCORD v zvezi z novim instrumentom številne pomisleke, med
katerimi je predvsem ta, da lahko olajša nadaljnjo politizacijo uradne razvojne pomoči. To je trend, ki
se je pojavil med migracijsko krizo leta 2015 (v prvem delu tega poglavja so obravnavani nekateri
trendi iz obdobja 2014-2020, ki se prekriva s prejšnjim večletnim finančnim okvirom EU) in se pospešil
z ustanovitvijo »geopolitične Komisije« pod predsednico Ursulo von der Leyen. Kot je dejala komisarka
Urpilainen, »bo ta instrument utrdil močnejšo Evropo v svetu z boljšo uskladitvijo našega financiranja
z našimi splošnimi prednostnimi nalogami.« 89 Čeprav lahko uradna razvojna pomoč dejansko
dopolnjuje vrsto političnih ciljev, je bistveno, da je namenjena predvsem zmanjševanju revščine in
neenakosti v partnerskih državah, kar je cilj, zapisan v Lizbonski pogodbi. 90

TRENDI V URADNI RAZVOJNI POMOČI EU ZA OBDOBJE 2014-2020 V
PRORAČUNSKEM CIKLU EU
KAKO JE POLITIKA OGROZILA URADNO RAZVOJNO POMOČ EU
Kot smo obravnavali v tem poročilu, konkurenčni politični cilji vse bolj ogrožajo celovitost uradne
razvojne pomoči EU, spodkopavajo vrednote EU in ogrožajo ugled bloka kot zanesljivega donatorja
mednarodnega sodelovanja. V proračunskem obdobju 2014-2020 je bil najočitnejši primer tega, ko so
migracijske politike EU povzročile, da se je uradna razvojna pomoč (URP) preusmerila od njenega
glavnega namena zmanjševanja revščine in je bila uporabljena za preprečevanje prihoda beguncev in
migrantov v Evropo. Migracijske politike so vplivale na URP na tri načine:
•
•
•

z napihovanjem URP - poraba URP v državah članicah za sprejemanje beguncev;
s preusmerjanjem URP - vlaganje uradne razvojne pomoči v partnerske države za ustavljanje
migracij; in
s pogojevanjem URP - sporazumi, ki spodbujajo politike nadzora in vračanja.

Napihovanje uradne razvojne pomoči. V proračunskem obdobju 2014-2020 je bilo 49,4 milijarde EUR
(približno 13 %) 91 prijavljene URP porabljene v državah članicah za sprejemanje beguncev, kar ni v
ničemer prispevalo k ciljem trajnostnega razvoja v partnerskih državah.
88

Evropska komisija, European Commission welcomes the endorsement of the new €79.5 billion NDICI-Global Europe
instrument to support EU's external action, 19. marec 2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1267.
89
Evropska komisija, European Commission welcomes the endorsement of the new €79.5 billion NDICI-Global Europe
instrument to support EU's external action, 19. marec 2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1267.
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Official Journal of the European Union, Treaty of Lisbon, 17 December 2007, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN.
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Številke, uporabljene v tej vsoti, so bile konstante cene leta 2019 brez Velike Britanije.
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Preusmerjanje uradne razvojne pomoči za zajezitev migracij. Preusmerjanje URP za ustavitev migracij
je še posebej zavržna zloraba sredstev, ki ne pomeni le odvzema denarja za cilje trajnostnega razvoja,
temveč se ta denar dejansko uporablja za financiranje dejavnosti, ki povečujejo stopnjo stiske, s katero
se soočajo migranti. To velja tako na ravni EU kot na ravni držav članic; kot razkriva preiskava Big Wall,
je Italija med letoma 2015 in 2020 skušala zajeziti migracije iz Afrike in je izplačala več kot 1,3 milijarde
EUR javnih sredstev (ki vključujejo tudi sredstva EU) za posege, zaradi katerih je bilo več sto tisoč ljudi
pridržanih, večinoma v Libiji, pri čemer so bile njihove človekove pravice le malo upoštevane. 92
Profesor mednarodnega prava Omer Shatz je Mednarodnemu kazenskemu sodišču predložil »dokaze,
ki vpletajo uradnike in agente Evropske unije in držav članic v zločine proti človeštvu, storjene v okviru
premišljene politike za zajezitev migracijskih tokov iz Afrike po osrednji sredozemski poti od leta 2014
do danes.« 93 V spisu, ki je bil predložen sodišču, so navedene neposredne povezave med politikami
EU in financiranjem ter utopitvijo več deset tisoč migrantov ter domnevna sokrivda pri poznejših
zločinih deportacije, umorov, zapiranja, zasužnjevanja, mučenja, posilstev, preganjanja in drugih
nečloveških dejanj, ki so se zgodila v libijskih taboriščih za pridržanje in mučilnicah. Čeprav v zvezi s
tem primerom ni bila vložena nobena obtožnica, je jasno, da je bilo veliko sredstev, ki so bila prijavljena
kot uradna razvojna pomoč EU, namenjenih posebej za omejevanje migracij iz Afrike v EU, kar je
nedopustna zloraba razvojne pomoči.
Pogojevanje uradne razvojne pomoči. V obdobju 2014-2020 je EU izvajala nekatere politike in prakse,
ki so pripomogle k večji pogojenosti uradne razvojne pomoči EU. Evropski parlament je na primer
novembra 2020 odobril poročilo o mnenju, ki izrecno podpira EU pri zavračanju URP partnerskim
državam, ki ne izpolnjujejo zahtev migracijske politike EU, kar je stališče, za katerega se Svet zavzema
že več let. Čeprav je to poročilo le malo vplivalo na to, kako je bila uradna razvojna pomoč EU
porabljena v obdobju 2014-2020, je ta poteza v nasprotju s predhodno izraženim stališčem Parlamenta
proti pogojevanju pomoči in odraža zaskrbljujočo zaostritev stališča EU. Zato CONCORD poziva EU, naj
ga ob izvajanju programa Globalna Evropa ponovno preuči. 94
SEKURITIZACIJA
Politike EU so vplivale na pristop bloka k mednarodnemu sodelovanju tudi na drugih področjih, zlasti
na področju varnosti. V zadnjih letih je EU v svoji politiki zunanjega delovanja pokazala vse večjo težnjo
po intervencionizmu. To potrjuje vzpostavitev dveh mehanizmov v večletnem finančnem okviru za
obdobje 2021-27: Evropskega obrambnega sklada 95 za razvoj in nabavo novega orožja in tehnologije
za vojsko v državah članicah in partnerskih državah ter Evropski mirovni instrument, 96 ki EU omogoča,
da z usposabljanjem in dobavo orožja krepi vojaške zmogljivosti partnerskih držav.
Ta trend večjega vključevanja v varnostna vprašanja je vplival na to, kje in kako se zagotavlja uradna
razvojna pomoč, pri čemer se cilji razvojne pomoči povezujejo z varnostno agendo EU. V proračunskem
obdobju 2014-2020 se je poraba za konflikte, mir in varnost povečala hitreje kot katera koli druga
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oblika uradne razvojne pomoči. 97 Poleg tega je bila poraba pogosto usmerjena v države, ki
predstavljajo večjo zaznano varnostno grožnjo EU in njenim državljanom, in ne v države z največjimi
razvojnimi potrebami, zaradi česar so se Maroko, Turčija, Pakistan in Egipt uvrstili med prvih deset
prejemnikov pomoči EU. 98
Ker si EU prizadeva za večjo geopolitično moč po svetu, je CONCORD zaskrbljen, da bodo varnostni cilji
še naprej negativno vplivali na uradno razvojno pomoč. Zato poziva, da EU ponovi svoje zaveze do
agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in s tem zagotovi, da bo mednarodno sodelovanje EU
usmerjeno v zmanjševanje revščine in neenakosti in ne v nacionalne varnostne prednostne naloge.
NEPOVRATNA SREDSTVA IN POSOJILA
Med letoma 2014 in 2019 (najnovejši podatki) se je delež uradne razvojne pomoči EU, ki je bila
izplačana v obliki posojil, na splošno zmanjšal (z 21,1 % na 16,5 %). CONCORD to zmanjšanje pozdravlja,
saj menimo, da instrumenti, ki temeljijo na nepovratnih sredstvih, predstavljajo najučinkovitejšo
obliko uradne razvojne pomoči in ne povečujejo dolžniškega bremena partnerskih držav. Vendar pa se
nekatere največje donatorice iz držav članic, vključno s Francijo in Nemčijo, še vedno preveč zanašajo
na posojila, kot je navedeno v razdelku »Pravilna uporaba uradne razvojne pomoči« tega poročila.

INSTRUMENT GLOBALNA EVROPA: PREGLED KONČNEGA DOGOVORA
Globalna Evropa je enoten finančni instrument, ki nadomešča deset ločenih instrumentov za
financiranje uradne razvojne pomoči EU od leta 2014 do konca leta 2020. Pomembno je, da je
instrument Globalna Evropa v prvi vrsti namenjen URP (93 % proračuna), vendar je v njem precejšen
delež (7 %) namenjen tudi porabi, ki ni URP. Zato je bistveno, da vse zunanje ukrepe EU v okviru
Globalne Evrope vodita načeli skladnosti politik za trajnostni razvoj in načelo »ne škodovati«. To bo
zagotovilo, da poraba EU, ki ni upravičena do sredstev DAC, ne bo ogrožala pozitivnega dela, ki ga EU
opravlja na svetovni ravni na področju mednarodnih partnerstev in trajnostnega razvoja.
Globalna Evropa je zdaj v celoti vključena v večletni finančni okvir za obdobje 2021-27. To naj bi
povečalo preglednost in odgovornost, saj ima Evropski parlament zdaj nadzor nad porabo sredstev in
bo sodeloval pri določanju ciljev politike URP. Civilna družba bo tako imela več možnosti za
sodelovanje prek Parlamenta, s čimer se bo povečal nadzor državljanov nad porabo sredstev uradne
razvojne pomoči EU. Pomembno pa je opozoriti, da je bila predviden »blažilnik« v višini 9,5 milijarde
EUR, ki predstavlja več kot 10 % instrumenta in jo lahko Komisija po lastni presoji dodeli za odziv na
nepredvidene krizne razmere brez odobritve Parlamenta.
Ker je Globalna Evropa enoten instrument in ker je bila uveden »blažilnik«, bo mogoča večja prožnost.
Čeprav to prinaša jasne prednosti v smislu odzivanja na spreminjajoče se potrebe partnerskih držav,
pa bi lahko povzročilo tudi manjšo predvidljivost financiranja, saj bo lažje prerazporediti sredstva glede
na politične potrebe EU in ne glede na spreminjajoče se potrebe partnerske države, kar bi lahko
povečalo možnost politično motiviranega poseganja v uradno razvojno pomoč. Prej so se morale
partnerske države, zlasti afriške, karibske in pacifiške, v okviru ERS uradno strinjati z izvajanjem
programov uradne razvojne pomoči, kar jim je zagotavljalo določeno stopnjo odgovornosti. V okviru
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Globalne Evrope pa to ne velja več, kar pomeni, da bo EU morda lažje oblikovala programe v skladu s
svojimi cilji, namesto da bi v ospredje postavila potrebe partnerskih držav.
Z združitvijo vseh programov zunanjega delovanja v en sam instrument naj bi se izboljšalo tudi
usklajevanje, zmanjšalo podvajanje dejavnosti ter na splošno izboljšala učinkovitost in skladnost med
stebri in prednostnimi nalogami. Podobno bo enoten okvir za upravljanje programov omogočil
neposredno primerjavo rezultatov, s čimer bo lažje ugotoviti, kaj je uspešno in kaj ne.
DODELJEVANJE SREDSTEV
Proračunska zgornja meja programa Globalna Evropa je 79,5 milijarde EUR in je razdeljena na
naslednje štiri ločene komponente:
•
•
•
•

geografska komponenta (60,38 milijarde EUR);
tematska komponenta (6,36 milijarde EUR);
komponenta hitrega odzivanja (3,18 milijarde EUR) in
blažilnik za prožno odzivanje na nove krizne razmere (9,53 milijarde EUR).

Geografska komponenta predstavlja veliko večino (76 %) proračuna Globalne Evrope in je namenjena
krepitvi sodelovanja s partnerskimi državami v različnih regijah sveta: evropsko sosedstvo (19,32
milijarde EUR), Azija in Pacifik (8,48 milijarde EUR), Amerika in Karibi (3,39 milijarde EUR) ter
podsaharska Afrika (29,18 milijarde EUR). Velik poudarek na podsaharski Afriki odraža pomen, ki ga
Komisija pripisuje tej regiji, kar je deloma utemeljeno z dejstvom, da ostaja najrevnejša na svetu. Od
20 gospodarstev z najvišjo stopnjo revščine jih je 18 v podsaharski Afriki. 99 Hkrati EU tekmuje za
svetovni vpliv s Kitajsko, ki v zadnjih dveh desetletjih vse več vlaga v Afriko, kar jo močno geopolitično
spodbuja, da porabo sredstev usmeri na to celino. Kot je marca 2020 ob začetku pogajanj o novem
partnerstvu med EU in Afriko izjavila Komisija, »potencial Afrike vzbuja povečano zanimanje številnih
akterjev na svetovnem prizorišču ... [kar] pomeni, da mora Evropa z enotnim sodelovanjem EU in
njenih držav članic prilagoditi način sodelovanja z Afriko.« 100 Pri načrtovanju porabe tega
pomembnega dela proračuna Globalne Evrope je nujno, da geopolitični cilji v Afriki ne izpodrinejo
ciljev trajnostnega razvoja. V nasprotju z naraščajočo zavezanostjo Afriki se je v primerjavi s
proračunskim ciklom 2014-2020 znatno - za 17,04 % - zmanjšalo financiranje Latinske Amerike in
Karibov ter Azije in Pacifika.
Ta uporaba regionalnega vidika pri odločanju o dodelitvi tako velikega dela celotnega proračuna
povečuje moč delegacij EU v partnerskih državah, saj jim omogoča, da sprejemajo več odločitev o
porabi sredstev in so bolj vključene v oblikovanje programov. Dodeljevanje sredstev geografskim
programom krepi trend, ki ga opažamo že vrsto let: geografizacija URP EU. Ta decentralizacija
načrtovanja mora temeljiti na političnem in političnem dialogu z državo partnerico EU (ali regionalno
organizacijo) in tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi, kot je civilna družba. Trenutno imajo številni
EUD težave pri učinkovitem sodelovanju pri različnih vprašanjih, kot je enakost spolov ali ključni
deležniki, vključno s civilno družbo, deloma zaradi pomanjkanja kadrovskih zmogljivosti in tudi zato,
ker kontaktne točke nimajo dovolj moči, da bi vplivale na sprejemanje odločitev, zlasti kadar ni
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zadostne podpore s strani vodilnih kadrov. 101 Zato je pomembno, da so uradniki EUD sposobni vključiti
vse pomembne akterje v oblikovanje programov, zaposliti ustrezne strokovnjake in sprejeti odločnejši
pristop k vključevanju zainteresiranih strani v partnerskih državah.
Da bi geografski pristop zagotovil učinkovitejšo uradno razvojno pomoč, mora programiranje preseči
prestolnice in se usmeriti na podeželje, kjer so izzivi trajnostnega razvoja najbolj pereči. V preteklosti
je bilo to težko doseči, saj so partnerske vlade dajale prednost odmevnim projektom, ki so bili
osredotočeni na glavna urbana središča, in zaradi pomanjkanja razumevanja v delegacijah EU, ki na
splošno nimajo močnih mrež zunaj glavnega mesta.
Tematska komponenta je namenjena financiranju programov, ki so povezani s posebnimi temami
ciljev trajnostnega razvoja ZN in jih ni mogoče financirati iz geografskega programa, zlasti kadar
vprašanje presega državne in regionalne meje. Te teme so človekove pravice in demokracija,
organizacije civilne družbe, stabilnost in mir ter globalni izzivi. Vendar je proračunska dodelitev zgolj 8
% za tematsko programiranje skrajno nezadostna in pomeni 29,72-odstotno zmanjšanje v primerjavi
s proračunskim ciklom 2014-2020. V času, ko se svet sooča s tako resnimi skupnimi izzivi, zlasti tistimi,
ki so povezani s podnebnimi spremembami in posledicami covida-19, je resnično potrebno več in ne
manj mednarodnega sodelovanja in sredstev za njegovo podporo.
Komponenta za hitro odzivanje zagotavlja rezervo za obvladovanje obstoječih kriz, preprečevanje
konfliktov in prizadevanja za izgradnjo miru. Gre za ključni novi mehanizem, ki omogoča srednjeročno
načrtovanje sredstev za odzivanje na krize, ki so lahko izrecno povezane s humanitarnimi programi. Ta
pristop presečnosti med humanitarno pomočjo, razvojem in mirom je politična zaveza EU, ki je dolgo
časa imela težave pri iskanju ustreznih mehanizmov za izvajanje. Čeprav so sredstva majhna, bi lahko
predstavljala pomemben del odziva EU v vse bolj negotovem okolju, ki ga bo verjetno zaznamovalo
več in ne manj kriz, od izrednih podnebnih razmer do povečanja števila oboroženih spopadov.
Blažilnik prilagodljivosti daje Komisiji na voljo precejšnjo rezervo (12 % proračuna), ki jo lahko dodeli
brez odobritve Parlamenta, da se odzove na nastajajoče krize, pa tudi za povečanje financiranja, kadar
je to nujno potrebno za programe v okviru geografske ali tematske komponente instrumenta Globalna
Evropa. Za EU je pomembno, da se lahko po potrebi hitro odzove, vendar CONCORD skrbi, da blazina
daje Komisiji preveč pristojnosti za dodeljevanje velikih zneskov z omejeno predvidljivostjo,
preglednostjo in odgovornostjo. Poleg tega je blažilnik prožnosti sicer koristna rezerva, vendar je
pomembno, da EU tega denarja ne zadržuje v sedemletnem proračunskem obdobju »za vsak primer«,
temveč ga sprosti za financiranje nujnih projektov, zlasti v podporo okrevanju po covidu-19.
Cilji porabe. Globalna Evropa je usklajena s številnimi mednarodnimi zavezami EU: določitev cilja
porabe najmanj 20 % za človekov razvoj, vključno z zdravjem, izobraževanjem, socialno zaščito, hrano
in prehrano; 30 % za podnebne cilje (v skladu s Pariškim sporazumom); cilj 0,2 % URP/BND za porabo
za najmanj razvite države; 93 % proračuna NDICI pa mora biti opredeljeno kot URP v skladu s standardi
DAC. Global Europe vsebuje tudi cilj EU GAP III glede enakosti spolov, in sicer da se 85 % novih
programov nameni enakosti spolov kot glavnemu ali pomembnemu cilju. Kot je pojasnjeno v poglavju
Uradna razvojna pomoč EU za podporo enakosti spolov, to ni finančni cilj, ampak se nanaša na delež
novih programov. 102 Vsi ti cilji so dobrodošle vključitve, vendar pa EU do zdaj ni opredelila, kako bo
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Globalna Evropa zagotovila, da bo dosežen krovni cilj porabe 0,7 % BND/ODA, kar je temeljna zaveza,
ki je EU kot celota in večina držav članic ne izpolnjuje dosledno.
Globalna Evropa vključuje tudi 10-odstotno dodelitev sredstev za »ukrepe za odpravo temeljnih
vzrokov nezakonitih migracij in prisilnih preselitev, kadar so neposredno usmerjeni v posebne izzive,
povezane z migracijami in prisilnimi preselitvami«. CONCORD je nasprotoval določitvi cilja porabe
sredstev za migracije v Globalni Evropi, vendar ne zato, ker migracije niso pomembna tema v razvoju,
temveč zaradi načina, na katerega jih je oblikovala EU - politike, usmerjene v omejevanje migracij,
namesto v zmanjševanje neenakosti in revščine ter spodbujanje človekovih pravic. Kot civilna družba
smo kolektivno že nakazali pozitivno pot naprej za izvajanje takšnega cilja porabe. 103
FINANCIRANJE ZASEBNEGA SEKTORJA
EU namerava dodatno povečati količino denarja, ki je na voljo za reševanje izzivov trajnostnega
razvoja, in sicer s pritegnitvijo zasebnega kapitala, ki bo dopolnil neposredna nepovratna sredstva za
mednarodno sodelovanje, izplačana v okviru programa Globalna Evropa. Mehanizem za to se imenuje
Evropski sklad za trajnostni razvoj plus (EFSD+) in je podprt z jamstvom za zunanje delovanje v višini
53,4 milijarde EUR.
Uporaba mešanega financiranja za dopolnitev tradicionalne uradne razvojne pomoči se povečuje,
vendar še ni jasno, ali ta pristop prinaša učinkovite rezultate. Zato je zaskrbljujoče, da se tako močno
zanaša na še nepreverjeno metodo. Poleg tega obstaja nevarnost, da bi subvencioniranje zasebnih
naložb brez jasnega dokazovanja, kako prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja, lahko izkrivljalo trg v
partnerskih državah in dajalo moč podjetniškim akterjem v državah, kjer je demokratični prostor
ogrožen. 104 Nazadnje, zasebna podjetja so lahko pod pritiskom, da sprejemajo odločitve o naložbah
na podlagi komercialnih dejavnikov, morda na račun potreb partnerskih držav in brez ustreznega
sklicevanja na partnerske vlade ali civilno družbo, kar zmanjšuje odgovornost držav. 105

Glej: CONCORD, Setting the highest standards for Global Europe implementation, 6. maj 2021,
https://concordeurope.org/2021/05/06/setting-the-highest-standards-for-global-europe-implementation/.
104
CONCORD, The European Fund for Sustainable Development plus (EFSD+) in the MFF2021-2027: Ten areas to consider in
the NDICI Regulation, September 2018, https://concordeurope.org/wpcontent/uploads/2019/02/CONCORDEurodad_10pointsEFSD.pdf.
105
CONCORD, A call to safeguard public services and sustainable businesses in Least Developed Countries, 27. maj 2021,
https://concordeurope.org/2021/05/27/a-call-to-safeguard-public-services-and-sustainable-businesses-in-least-developedcountries/.
103

39

PRIPOROČILA
CONCORD poziva Evropsko unijo, naj se izogne nadaljnjemu ogrožanju celovitosti uradne razvojne
pomoči pri izvajanju Globalne Evrope v naslednjih sedmih letih, in sicer tako, da:
•

40

zagotovi, da bodo načela razvojne učinkovitosti podlaga za izvajanje NDICI - Globalna Evropa.
Zato bi morala:
o

Evropska komisija zagotoviti, da bi morala vsaka prožnost finančnih instrumentov EU
upoštevati cilje in načela trajnostnega razvoja in humanitarne pomoči, zlasti tiste iz
globalnega partnerstva za učinkovito razvojno sodelovanje (2012, sporazum iz
Busana). Prožnost in uporaba nerazporejenih sredstev ne smeta pomeniti opustitve
obveznosti in zavez EU glede določitve upravičenosti do uradne razvojne pomoči in
načel trajnostnega razvoja.

o

Evropska komisija in predsedstva EU začrtati jasno strategijo za doseganje skupne
zaveze EU za uradno razvojno pomoč v višini 0,7 % URP/BND. Ta strategija mora
vključevati celotno porabo sredstev, dodeljenih za globalno Evropo v okviru tega
večletnega finančnega okvira.

o

glede na to, da se bo uradna razvojna pomoč EU nekaterim regijam (Latinska Amerika
in Karibi, Azija in Pacifik) v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira zmanjšala,
Evropska komisija še posebej stremeti k temu, da bo uradna razvojna pomoč EU
dosegla tiste, ki so tu ostali bolj zadaj - podeželje, marginalizirane skupnosti,
organizacije žensk in deklet itd.

•

postavi skladnosti politik za trajnostni razvoj v središče sodelovanja EU s partnerskimi
državami - tudi za izvajanje programa Globalna Evropa, ki se ne šteje kot uradna razvojna
pomoč.

•

krepi preglednost in nadzor programov in projektov globalne Evrope. Zato:
o

morajo institucije EU zagotoviti, da so programi Globalne Evrope predmet temeljitega
nadzora, nadzor mehanizmov zunanjega financiranja v partnerskih državah EU pa
mora zagotoviti, da so programi skladni z merili OECD-DAC za upravičenost do uradne
razvojne pomoči. Evropska komisija in drugi donatorji EU morajo zagotoviti, da se
uporabljajo kode namenov Odbora za razvojno pomoč OECD, da se zagotovi ustrezno
spremljanje s strani strokovnih partnerjev in civilne družbe.

o

Ker je zaradi uredbe o globalni Evropi poraba URP EU trdno pod nadzorom Evropskega
parlamenta, bi moral Evropski parlament organizirati redne seje z Evropsko komisijo,
na katerih bi poročal o porabi uradne razvojne pomoči ES, in v te seje aktivno vključiti
organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo s temi vprašanji.

o

Evropski parlament bi moral skupaj s Svetom EU pozorno spremljati, ali je Evropska
komisija na pravi poti, da doseže svoje cilje glede porabe sredstev za enakost spolov,
človekov razvoj in podnebje, ter ali se pri vseh dejavnostih Globalne Evrope spoštujejo
človekove pravice.

•

106

Upošteva večstranskih in partnerskih zavez v vseh dejavnostih NDICI-Globalna Evropa. Zato:
o

Glede na to, da je EU dolžna spoštovati svoje zaveze glede človekovih pravic,
učinkovitosti in skladnosti pomoči, bi morala Evropska komisija pred izvajanjem vseh
programov in projektov uradne razvojne pomoči EU izvesti temeljit predhodni skrbni
pregled in analizo neškodljivosti, da bi preprečila tveganje kršitev človekovih pravic.
Vse programe EU, ki vključujejo kršitve človekovih pravic, je treba ustaviti, kršitve
obsoditi in preiskati, storilce pa preganjati.

o

o Institucije EU, zlasti Komisija, bi morale oblikovati svoje politike trajnostnega razvoja
in svojo politično zavezanost tako, da bi vzpostavile poštena in smiselna partnerstva
za izpolnjevanje mednarodnih zavez, vključno z lokalnim in demokratičnim
lastništvom v okviru Agende 2030 in sporazuma iz Busana. Takšne politike in zaveze
morajo temeljiti na načelih »ne škodovati« in »nikogar ne pustiti ob strani« (obe
zapisani v Evropskem soglasju o razvoju iz leta 2017), 106 njihov cilj mora biti povečanje
enakosti med državami in znotraj njih ter izpolnjevanje zaveze EU za zmanjšanje
revščine, kot je zapisana v členu 208 PEU.

Evropska unija, The new European Consensus on Development, ‘Our world, our dignity, our future’, 2017,
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/european-consensus-on-development-final20170626_en.pdf.
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