
Ve stručnosti
březen 2015

Evropský rok pro rozvoj
V čase hospodářské krize, kdy mohou mít Evropané tendenci soustředit se na své vlastní 
problémy, se EU v duchu motta „Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost“ politicky zaměřuje 
na rozvojový svět. Očekává se, že rok 2015 bude celosvětově přelomový: nejpozději do tohoto 
roku mají být splněny rozvojové cíle tisíciletí, a nadto se v září 2015 uskuteční zvláštní summit 
OSN o cílech udržitelného rozvoje a v prosinci pak pařížská konference o klimatu.

Historie Evropského roku pro rozvoj
Od roku 1983 EU vždy na každý rok určí stěžejní téma s cílem zvýšit povědomí o dané tematické oblasti 
a vyslat tak jasný signál o tom, jak je politicky důležitá. V mnoha případech došlo k tomu, že na určité 
téma navázala nová evropská opatření či právní předpisy v příslušné oblasti. Až dosud se evropské 
roky většinou soustředily na sociální témata důležitá pro život uvnitř EU, avšak Evropský rok pro rozvoj 
(ERR) je vůbec prvním, který se zaměřuje na vnější činnost EU.
Myšlenka roku věnovaného otázkám rozvoje spadá do let 2010–2011 a je připisována Lotyšské 
platformě pro rozvojovou spolupráci, části zastřešujícího sdružení nevládních organizací CONCORD 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru (EHSV), ale postupně si získala širokou 
interinstitucionální podporu.

Zásadní přínos Evropského parlamentu
EP sehrál přední úlohu v tom, aby se tato myšlenka proměnila ve skutečnost: jeho usnesení ze dne 23. 
října 2012 o Agendě pro změnu obsahovalo konkrétní doporučení vyhlásit rok 2015 Evropským rokem 
pro rozvoj.
Na toto doporučení dále navázal předseda Parlamentu v dopise předsedovi Komise, který podepsal 
rovněž předseda EHSV, obsahujícím žádost, aby návrh vyhlásit rok 2015 Evropským rokem pro rozvoj 
podpořil. 
Na základě návrhu Komise předloženého v červenci 2013 schválil Parlament dne 2. dubna a poté dne 
14. dubna i Rada oficiálně rozhodnutí o tom, že rok 2015 bude „Evropským rokem pro rozvoj“. Ve 
svém usnesení EP zdůraznil, že rok 2015 je vhodnou příležitostí ukázat, čeho se podařilo dosáhnout 
v evropské rozvojové politice, která se obecně těší široké podpoře evropských občanů, přestože o ní 
většinou nemají podrobné informace. Návrh motta pro tento evropský rok aktivně prosazoval a hájil 
Výbor pro rozvoj a jeho zpravodaj, který zdůraznil, že jádrem Evropského roku pro rozvoj by měla 
být myšlenka „lidské důstojnosti“, která je hlavním prvkem rozvojové spolupráce. Poslanci EP rovněž 
podtrhli, že tento evropský rok by mohl přispět k tomu, aby se docílilo širšího pochopení soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje, jejímž cílem je snížit negativní dopady politik, jež se netýkají pomoci, na 
rozvojové země, a k tomu, aby se u občanů v Evropě i v rozvojových zemích posílil smysl pro společnou 
odpovědnost, solidaritu a příležitosti v měnícím se a stále více vzájemně provázaném světě. Zdůraznili, 
že je zapotřebí, aby se do aktivit spojených s evropským rokem plně zapojily organizace občanské 
společnosti a partnerské země. Jedním z hlavních témat by měla být otázka celosvětové vzájemné 
závislosti, přičemž je třeba ukázat, že rozvoj je více než pouhá pomoc, a podporovat přímé zapojení 
a kritické myšlení v zájmu rozvoje. Poslanci EP rovněž poukázali na to, že je třeba zvýšit informovanost 
o všech formách diskriminace na základě pohlavní příslušnost, která je překážkou rozvoje.
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Tři oficiální cíle ERR 2015:
1. informovat evropské občany o činnosti EU a členských států v oblasti rozvojové spolupráce, 
2.  podporovat přímé zapojení, kritické myšlení a aktivní zájem občanů EU a zainteresovaných stran 

o rozvojovou spolupráci,
3.  zvýšit informovanost o přínosech rozvojové spolupráce EU a o celosvětové vzájemné závislosti a 

dospět k širšímu pochopení nezbytné soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.

Průběh Evropského roku pro rozvoj
Součástí Evropského roku pro rozvoj budou nejrůznější události a akce (ocenění, soutěže pro školy, 
osvětové kampaně, diskuse, sportovní akce apod.), které proběhnou na evropské i vnitrostátní úrovni, 
v rámci vnitrostátních pracovních programů, se zapojením organizací občanské společnosti a dalších 
zainteresovaných subjektů. Všechny akce budou využívat vizuální identitu kampaně, její motto 
a tematický kalendář: akce pořádané na evropské, vnitrostátní a místní úrovni budou strukturovány 
podle 12 témat. Leden byl věnován tématu „Evropa ve světě“ a únor „Vzdělávání“, březen se soustředí 
na „Ženy a dívky“, tématem dubna je „Zdraví“, květen se zaměří na „Mír a bezpečnost“, červen na 
„Udržitelný zelený růst, důstojná pracovní místa a podniky“, červenec dále na „Děti a mládež“, srpen 
na „Humanitární pomoc“, září na „Demografii a migraci“, říjen na „Zabezpečení potravin“, listopad 
na „Udržitelný růst a klimatická opatření“ a tématem prosince budou „Lidská práva a správa věcí 
veřejných“.
Evropský rok pro rozvoj má vlastní internetové stránky, které jsou dostupné všem partnerům, dále je 
zastoupen na sociálních médiích a Evropská komise také zřídila skupinu zainteresovaných stran.

Nejvýznamnější události
K těmto akcím patří zahájení roku v Rize (pořádané lotyšským předsednictvím v Radě) dne 9. ledna, 
kulturní akce konaná dne 17. ledna, genderová akce v Lotyšsku dne 2. března, Evropské dny rozvojové 
pomoci ve dnech 2. a 3. června a závěrečná akce pořádaná lucemburským předsednictvím dne 8. 
prosince. Kromě toho pořádá Výbor regionů „Konferenci o decentralizované spolupráci“, která se 
uskuteční ve dnech 1. a 2. června v Bruselu a jíž se má zúčastnit 800 až 1000 účastníků, z nichž mnozí 
by měli přicestovat z rozvojových zemí.

Zapojení Evropského parlamentu
Do několika akcí v rámci Evropského roku pro rozvoj se zapojí parlamentní Výbor pro rozvoj. Patří 
mezi ně panel na vysoké úrovni během Evropských dnů rozvojové pomoci, rozprava o dívkách jako 
nositelkách rozvoje v rámci dnů otevřených dveří v Evropském parlamentu v květnu 2015, akce na 
světové výstavě EXPO 2015 v Miláně a meziparlamentní setkání výborů s vnitrostátními parlamenty na 
téma rozvojových cílů pro období po roce 2015, které se uskuteční koncem roku.

Očekávaný dopad v nelehké politické situaci
Rok 2015 mát být pro rozvojovou spolupráci přelomovým rokem, neboť se očekává, že na zvláštním summitu 
o udržitelném rozvoji v září 2015 bude dohodnut nový soubor společných cílů, které v období po roce 2015 
nahradí dosavadní rozvojové cíle tisíciletí. Zároveň se bude konat řada dalších potenciálně rozhodujících 
akcí, jako např. třetí mezinárodní konference o financování rozvoje v červenci 2015 a konference o změně 
klimatu COP 21 v Paříži. V operační rovině jsme svědky vleklé humanitární krize na Blízkém východě 
destabilizovaném občanskou válkou v Sýrii a vzestupem Islámského státu a také epidemie eboly a dalších 
konfliktů v Africe. To vše je dokladem toho, že v globalizovaném a rychle se měnícím světě má mezinárodní 
solidarita stále své nezastupitelné místo. Evropský rok pro rozvoj má v tomto kontextu důležitý úkol, neboť 
má zajistit silnou podporu veřejnosti pro to, aby mohly být přijaty významné závazky, jichž je zapotřebí, a to 
navzdory panující hospodářské krizi v Evropě.
Podle Lindy McAvanové (S&D, Spojené království), předsedkyně Výboru pro rozvoj EP, je „rok 2015 
příležitostí k tomu, abychom hovořili o rozvojové politice EU, podělili se o příběhy, z nichž je patrné, čeho se 
již podařilo dosáhnout, o pokroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí a o tom, co konkrétně se v důsledku 
těchto úspěchů změnilo v samotných nejchudších zemích světa. Ale nemůžeme setrvat jen u minulých 
úspěchů a hřejivých slov.
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Rok 2015 musí být zároveň rokem konkrétních činů ve prospěch rozvoje, rokem, jenž za sebou z hlediska 
rozvoje zanechá nesmazatelnou stopu.“ Přestože EU je stále největším poskytovatelem oficiální rozvojové 
pomoci (ODA), problémy plynoucí z roztříštěnosti pomoci (kvůli nedostatečné koordinaci mezi EU 
a členskými státy), místy slabé soudržnosti různých politik EU, a zejména rozdílu mezi závazky a platbami, 
který má negativní vliv na plnění rozpočtu EU, ohrožují důvěryhodnost EU jakožto předního činitele v oblasti 
rozvoje.
Evropský rok pro rozvoj by proto mohl být podnětem ke zlepšení koordinace rozvojové spolupráce mezi 
EU a členskými státy pomocí závazného mechanismu navrženého Evropským parlamentem, vést k větší 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje (tj. více dbát na možný dopad ostatních politik EU na rozvoj) a také 
zajistit nové zdroje financování rozvoje.

Další zdroje
M. Latek, The challenge of coordination of EU development policies (Problematika koordinace politik 
EU v oblasti rozvoje, v EN), EPRS, leden 2015.
A. Brown a E. Hefer (ed.), Our Collective Interest: Why Europe‘s problems need global solutions and 
global problems need European action (Náš společný zájem: proč evropské problémy vyžadují globální 
řešení a proč si globální problémy žádají evropskou akci (v EN), European Think Tanks Group, září 2014.
S ohledem na zahájení Evropského roku pro rozvoj 2015 je toto aktualizovaná verze sdělení „Ve 
stručnosti“ uveřejněného v lednu.
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