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Europos vystomojo 
bendradarbiavimo metai

Per ekonomikos krizę, kai europiečiams kyla pagunda daugiausia dėmesio skirti savo problemoms, 
ES, vadovaudamasi šūkiu „mūsų pasaulis, mūsų ateitis, mūsų orumas“, nukreipia savo politinį 
dėmesį į besivystančias šalis. 2015 m. visame pasaulyje turėtų būti lemiami metai – turėtų būti 
nustatytas Tūkstantmečio vystymosi tikslų galutinis pasiekimo terminas, rugsėjo mėn. turėtų būti 
rengiamas 2015 m. JT specialusis aukščiausiojo lygio susitikimas dėl tvaraus vystymosi tikslų, o 
gruodžio mėn. – Paryžiaus klimato kaitos konferencija.

Metų kilmė
Nuo 1983 m. ES, siekdama didinti informuotumą viena konkrečia tema ir perduoti svarbią žinią apie jos 
politinę reikšmę, kiekvieniems metams skiria vieną temą. Daugeliu atvejų paskyrus temą atitinkamose 
srityse imtasi naujų Europos lygmens veiksmų arba priimti teisės aktai. Iki šiol skiriant temas Europos 
metams daugiausia dėmesio skirta svarbiems socialiniams ES vidaus klausimams, tačiau paskelbus 
Europos vystomojo bendradarbiavimo metus pirmą kartą daugiausia dėmesio skirta ES išorės 
veiksmams.
Nors 2010–2011 m. atsiradusi metų skyrimo su vystymusi susijusiems klausimams idėja susijusi su 
Latvijos vystomojo bendradarbiavimo platforma, NVO bendrosios asociacijos CONCORD dalimi ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu (EESRK), ją laipsniškai pradėjo plačiai remti įvairios 
institucijos.

Pagrindinis Europos Parlamento įnašas
Europos Parlamentas atliko vieną pagrindinių vaidmenų įgyvendinant šią idėją: jo 2012 m. spalio 23 d. 
rezoliucijoje dėl pokyčių darbotvarkės buvo pateiktos konkrečios rekomendacijos paskelbti 2015 metus 
Europos vystomojo bendradarbiavimo metais.
Komisijos pirmininkui skirtame laiške, kurį kartu pasirašė EESRK pirmininkas, Parlamento pirmininkas 
išdėstė šias rekomendacijas prašydamas pirmininko paramos svarstant pasiūlymą paskelbti 2015 
metus Europos vystomojo bendradarbiavimo metais.
Remdamasis 2013 m. liepos mėn. pateiktu Komisijos pasiūlymu, 2014 m. balandžio 2 d. Parlamentas 
ir paskui 2014 m. balandžio 14 d. Taryba oficialiai patvirtino sprendimą paskelbti 2015 metus Europos 
vystomojo bendradarbiavimo metais. Savo rezoliucijoje EP pabrėžė, kad 2015 m. yra tinkamas metas 
pristatyti Europos vystymosi politikos laimėjimus, kuriuos apskritai plačiai remia Europos piliečiai, nors 
jiems ir trūksta išsamių žinių. Sugalvotą metų šūkį aktyviai rėmė ir palaikė Vystymosi komitetas ir jo 
pranešėjas, kuris pabrėžė, kad žmogaus orumo idėjai, kaip pagrindiniam vystomojo bendradarbiavimo 
klausimui, Europos vystomojo bendradarbiavimo metų darbo programoje turėtų būti skiriamas 
didžiausias dėmesys. EP nariai taip pat
pabrėžė, kad šie metai galėtų padėti pasiekti platesnį politikos suderinamumo vystymosi labui 
supratimą, siekiant sumažinti neigiamą su pagalba nesusijusios politikos poveikį besivystančioms 
šalims ir skatinti Europos ir besivystančių šalių piliečių bendros atsakomybės, solidarumo ir galimybių 
kūrimo jausmą kintančiame ir vis labiau tarpusavyje priklausomame pasaulyje. Jie pabrėžė būtinybę 
visapusiškai įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas ir šalis partneres į metų veiklą. Visuotinės 
tarpusavio priklausomybės klausimui turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys, siekiant parodyti, kad 
vystymosi politika skirta ne tik pagalbai teikti, ir vystymosi labui skatinti tiesioginį
dalyvavimą ir kritinį mąstymą. EP nariai taip pat pabrėžė būtinybę didinti visuomenės informuotumą 
apie visų rūšių lyčių diskriminaciją, trukdančią vystymuisi.
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Trys oficialūs 2015-ųjų – Europos vystomojo bendradarbiavimo metų – tikslai:
1. pranešti Europos piliečiams apie ES ir valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo veiklą;
2.  skatinti ES piliečių ir suinteresuotųjų subjektų tiesioginį dalyvavimą, kritinį mąstymą ir aktyvų 

domėjimąsi vystomuoju bendradarbiavimu;
3.  didinti informuotumą apie ES vystomojo bendradarbiavimo ir visuotinės tarpusavio priklausomybės 

naudą ir skatinti platesnį politikos suderinamumo vystymosi labui būtinybės supratimą.

Europos vystomojo bendradarbiavimo metų renginių organizavimas
Per Europos vystomojo bendradarbiavimo metus Europos ir nacionaliniu lygmenimis pagal nacionalines 
darbo programas vyks įvairūs renginiai ir bus atliekami įvairūs veiksmai (teikiami apdovanojimai, 
rengiami konkursai mokyklose, reklamos kampanijos, diskusijos, sporto renginiai ir kt.), juose 
dalyvaus pilietinės visuomenės organizacijos ir kiti suinteresuotieji subjektai. Visi renginiai bus pagrįsti 
kampanijos vaizdine tapatybe, šūkiu ir kalendoriumi pagal temas: Europos, nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis rengiami renginiai bus struktūruojami pagal 12 temų. Sausio mėn. buvo skirtas „Europa 
pasaulyje“ temai, vasario mėn. – švietimui, kovo mėn. daugiausia dėmesio skirta „moterų ir mergaičių“ 
temai, balandžio mėn. bus skirtas sveikatai, gegužės mėn. – taikai ir saugumui, birželio mėn. – tvariam 
ekologiškam augimui, deramam darbui ir įmonėms, liepos mėn. – vaikams ir jaunimui, rugpjūčio mėn. 
– humanitarinei pagalbai, rugsėjo mėn. – demografijai ir migracijai, spalio mėn. – apsirūpinimo maistu 
saugumui, lapkričio mėn. – darniam vystymuisi ir klimato politikai ir gruodžio mėn. – žmogaus teisėms 
ir valdymui.
Europos vystomojo bendradarbiavimo metams yra skirta visiems partneriams prieinama interneto 
svetainė, taip pat šiems metams skirta socialinė žiniasklaida ir Europos Komisijos administruojama 
suinteresuotųjų subjektų grupė.

Svarbiausi renginiai
Paminėtini šie renginiai: sausio 9 d. vykęs pradžios renginys Rygoje (kurį rengė Tarybai pirmininkaujanti 
Latvija), sausio 17 d. vykęs kultūrinis renginys, kovo 2 d. Latvijoje vykęs lytims skirtas renginys, birželio 
2–3 d. vyksiančios Europos vystymosi dienos, taip pat gruodžio 8 d. vyksiantis baigiamasis renginys, kurį 
organizuos Tarybai pirmininkausiantis Liuksemburgas. Be to, Regionų komitetas rengia Decentralizuoto 
bendradarbiavimo dienas, kurios vyks birželio 1–2 d. Briuselyje ir kuriose dalyvaus 800–1 000 dalyvių, 
tikimasi, kad daugelis jų atvyks iš besivystančių šalių.

Europos Parlamento dalyvavimas
EP Vystymosi komitetas padės surengti keletą Europos vystomojo bendradarbiavimo metų renginių. 
Pavyzdžiui, aukšto lygio grupės renginys per Europos vystymosi dienas, diskusija apie mergaites kaip 
vystymosi proceso dalyves, vyksianti 2015 m. gegužės mėn. per EP atvirų durų dienas, Milano parodos 
„EXPO 2015“ renginys ir tarpparlamentinis komitetų posėdis su nacionaliniais parlamentais dėl plėtros 
po 2015 m. tikslų, kuris vyks metų pabaigoje.

Numatomas poveikis sudėtingomis politinėmis aplinkybėmis
Tikimasi, kad 2015 m. bus lemiami metai vystomojo bendradarbiavimo srityje – 2015 m. rugsėjo mėn. 
per specialųjį aukščiausiojo lygio susitikimą dėl tvaraus vystymosi numatoma sudaryti susitarimą 
dėl naujų bendrų tikslų, kuriais laikotarpiu po 2015 m. bus keičiami Tūkstantmečio vystymosi tikslai. 
Taip pat vyks keletas kitų renginių, kurie gali būti lemiami, pvz., 2015 m. liepos mėn. vyksianti trečioji 
tarptautinė vystymosi finansavimo konferencija ir gruodžio mėn. Paryžiuje vyksianti COP21 klimato 
kaitos konferencija. Veiklos lygmeniu susiduriame su Artimuosiuose Rytuose vykstančia lėtine 
humanitarine
krize, kurią destabilizuoja Sirijos pilietinis karas ir aktyvūs grupuotės „Islamo valstybė“ veiksmai, taip pat 
Ebolos viruso epidemija ir įvairūs konfliktai Afrikoje. Visa tai reiškia, kad globalizuotame ir kintančiame 
pasaulyje tarptautinis solidarumas išlieka gyvybiškai svarbus. Šiomis aplinkybėmis Europos vystomojo 
bendradarbiavimo metams tenka svarbus vaidmuo, nes telkiama stipri visuomenės parama siekiant 
įvykdyti labai svarbius įsipareigojimus, kurie bus reikalingi, nepaisant Europą apėmusios ekonomikos 
krizės.

EPRS Europos vystomojo bendradarbiavimo metai
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EPRS Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Pasak EP Vystymosi komiteto pirmininkės Lindos McAvan (S&D, JK), „2015 m. – tai puiki proga pasikalbėti 
apie ES vystymosi politiką, pasidalyti pasakojimais apie tai, kas jau pasiekta, kaip pavyko įgyvendinti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir kas po šių laimėjimų iš tiesų nuveikta pasaulio skurdžiausiose šalyse. 
Tačiau neužtenka vien kalbėti apie pasiektus laimėjimus ir reikšti padėkas.
2015 m. taip pat turi būti vystymosi srities veiksmų metai, todėl šie metai verčia rimtai galvoti apie 
vystymąsi.“ Nors ES tebėra didžiausia oficialios paramos vystymuisi teikėja, klausimai, susiję su 
pagalbos padrikumu (dėl nepakankamo ES ir valstybių narių koordinavimo), kartais nepakankama 
įvairių ES politikos sričių darna ir ypač įsipareigojimų ir mokėjimų atotrūkiu, turinčiu įtakos ES biudžeto 
vykdymui, kelia grėsmę ES, kaip vienam pagrindinių vystymosi proceso subjektų, patikimumui.
Todėl Europos vystomojo bendradarbiavimo metai galėtų būti postūmis gerinti Europos ir nacionalinio 
vystomojo bendradarbiavimo koordinavimą taikant EP siūlomą privalomą mechanizmą ir stiprinti 
politikos suderinamumą vystymosi labui (t. y. labiau atsižvelgiant į kitų ES politikos sričių poveikį 
vystymuisi), taip pat pritraukti naujus vystymuisi skirtus finansavimo šaltinius.

Papildoma informacija
M. Latek, „Iššūkiai, susiję su ES vystymosi politikos koordinavimu“ (angl. The challenge of coordination 
of EU development policies), EPTT, 2015 m. sausio mėn.
A. Brown ir E. Hefer (redaktoriai), „Mūsų bendras interesas. Kodėl Europos problemoms reikia 
visuotinių sprendimų, o visuotinėms problemoms – Europos lygmens veiksmų?“ (angl. Our Collective 
Interest: Why Europe’s problems need global solutions and global problems need European action), 
Europos analitikų grupė, 2014 m. rugsėjo mėn.
Prasidėjus 2015-iesiems Europos vystomojo bendradarbiavimo metams paskelbta ši atnaujinta sausio 
mėn. paskelbto „Glaustai“ pranešimo versija.
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