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Eiropas gads attīstībai
Ekonomikas krīzes laikā, kad eiropieši tiecas koncentrēties uz savām grūtībām, ES politiskā 
uzmanība tiek vērsta uz jaunattīstības valstīm saskaņā ar moto “Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu 
nākotne”. Sagaidāms, ka 2015. gads pasaulē būs izšķirošs gads, kurš vienlaicīgi ir Tūkstošgades 
attīstības mērķu sasniegšanas gala termiņš un kurā notiks ANO Īpašais samits par ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem septembrī un klimata konference Parīzē decembrī.

Gada attīstībai izcelsme
Kopš 1983. gada ES katru gadu izraugās vienu tēmu ar mērķi palielināt informētību par šo konkrēto 
jautājumu un sūtīt spēcīgu vēstījumu par tās politisko nozīmi. Daudzos gadījumos tēmas noteikšanai 
seko jauna Eiropas rīcība vai attiecīgo jomu tiesību akti. Līdz šim lielākā daļa Eiropas gadu ir vērsti 
uz nozīmīgiem sociāliem jautājumiem ES iekšienē; taču Eiropas gads attīstībai (EGA) ir pirmais, kurā 
galvenā uzmanība ir pievērsta ES ārējai darbībai.
Lai arī ideja par īpašu attīstības jautājumiem veltītu gadu radās 2010.–2011. gadā un to saista ar Latvijas 
Platformu attīstības sadarbībai, kas iekļaujas NVO jumta asociācijā CONCORD (Eiropas Ārkārtas palīdzības 
un attīstības NVO konfederācija), un ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK), tā pakāpeniski 
ieguva plašu iestāžu atbalstu.

Eiropas Parlamenta galvenais ieguldījums
EP bija vadošā loma šīs idejas novešanā līdz īstenošanai — 2012. gada 23. oktobra rezolūcijā par 
Pārmaiņu programmu Parlaments ietvēra īpašu ieteikumu noteikt 2015. gadu par Eiropas gadu 
attīstībai.
Šo ieteikumu Parlamenta priekšsēdētājs iekļāva vēstulē, kas bija adresēta Komisijas priekšsēdētājam 
un ko parakstīja arī EESK priekšsēdētājs, aicinot atbalstīt priekšlikumu nodēvēt 2015. gadu par Eiropas 
gadu attīstībai.
Pamatojoties uz Komisijas 2013. gada jūlija priekšlikumu, Parlaments 2014. gada 2. aprīlī un pēc tam 
Padome 2014. gada 14. aprīlī oficiāli apstiprināja lēmumu par to, ka 2015. gads tiek pasludināts par 
“Eiropas gadu attīstībai”. EP savā rezolūcijā uzsvēra, ka 2015. gads ir piemērots brīdis, lai iepazīstinātu 
ar Eiropas attīstības politikas sasniegumiem, kam ir plašs atbalsts no Eiropas iedzīvotājiem kopumā, 
lai gan viņiem trūkst sīkākas izpratnes. Ideju par Eiropas gada moto aktīvi veicināja un aizstāvēja 
Attīstības komiteja un tās referents, kurš uzsvēra, ka idejai par cilvēka cieņu kā galvenajai attīstības 
sadarbības problēmai jābūt Eiropas gada attīstībai centrā. Deputāti arī uzsvēra, ka šāds gads varētu 
palīdzēt sasniegt plašāku izpratni par attīstības politikas saskaņotību, cenšoties samazināt ar palīdzību 
nesaistītas politikas negatīvo ietekmi uz jaunattīstības valstīm un veicinot Eiropas un jaunattīstības 
valstu iedzīvotājos kopīgu atbildību, solidaritāti un pārliecību par iespējām mainīgā un aizvien vairāk 
savstarpēji atkarīgā pasaulē. Viņi uzsvēra nepieciešamību gada darbībās pilnībā iesaistīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un partnervalstis. Jautājumam par globālo savstarpējo atkarību ir jābūt 
prioritātei, lai ilustrētu, ka attīstības politika ir kas vairāk nekā tikai palīdzība, un veicinātu tiešu 
iesaistīšanos, kā arī kritiskas pārdomas par labu attīstībai. Parlamenta deputāti arī uzsvēra, ka ir 
jāveicina sabiedrības izpratne par visiem dzimuma diskriminācijas veidiem kā šķērsli attīstībai.
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Trīs oficiālie EGA (2015) mērķi:
1. Informēt Eiropas iedzīvotājus par ES un dalībvalstu attīstības sadarbības pasākumiem.
2.  Veicināt ES iedzīvotāju un ieinteresēto personu tiešu iesaisti, kritisku domāšanu un aktīvu 

ieinteresētību attīstības sadarbībā.
3.  Uzlabot informētību par ES attīstības sadarbības priekšrocībām un savstarpējo atkarību pasaulē un 

nodrošināt plašāku izpratni par politikas saskaņotību attīstībai..

EGA organizēšana
EGA ietvers dažādus pasākumus un darbības (apbalvojumi, skolu konkursi, reklāmas kampaņas, debates, 
sporta pasākumi utt.), kas notiks Eiropas un dalībvalstu līmenī atbilstoši valstu darba programmām, 
iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas ieinteresētās personas. Visu pasākumu pamatā 
būs kampaņas vizuālā identitāte, moto un tematiskais kalendārs: 12 temati noteiks Eiropas, valstu un 
vietējā līmeņa pasākumu struktūru. Janvāra temats bija „Eiropa pasaulē” un februārī “Izglītība”, martā 
“Sievietes un meitenes”, aprīlī „Veselība”, maijā “Miers un drošība”, jūnijā „Ilgtspējīga zaļā izaugsme, 
pienācīgas darbvietas un uzņēmējdarbība”, jūlijā “Bērni un jaunieši”, augustā “Humānā palīdzība”, 
septembrī “Demogrāfija un migrācija”, oktobrī „Pārtikas nodrošinājums”, novembrī “Ilgtspējīga attīstība 
un klimata pasākumi” un decembrī “Cilvēktiesības un pārvaldība”.
EGA ir īpaša tīmekļa vietne, kas pieejama visiem partneriem kopā ar EGA sociālajiem plašsaziņas 
līdzekļiem un Eiropas Komisijas vadīto ieinteresēto personu grupu.

Galvenie pasākumi
Atklāšanas pasākums Rīgā (kuru rīkoja Latvijas prezidentūra Padomē) 9. janvārī, pēc tam 17. janvārī notika 
kultūras pasākums, 2. martā dzimumu problēmai veltīts pasākums Latvijā, Eiropas attīstības dienas 2. un 
3. jūnijā, kā arī noslēguma pasākums, kuru organizēs prezidentvalsts Luksemburga 8. decembrī. Turklāt 
Reģionu komiteja rīkos “Konferenci par decentralizētu sadarbību”, kura notiks Briselē 1. un 2. jūnijā un 
kurā piedalīsies no 800 līdz 1000 dalībnieku, un ir plānots, ka daudzi no viņiem pārstāvēs jaunattīstības 
valstis.

Eiropas Parlamenta līdzdalība
EP Attīstības komiteja dos savu ieguldījumu vairākos EGA pasākumos. Tā piedalīsies augsta līmeņa darba 
grupā Eiropas attīstības dienu laikā, debatēs par meitenēm kā attīstības procesa dalībniecēm EP atvērto 
durvju dienu pasākumā 2015. gada maijā, “EXPO 2015” Milānā un gada beigās starpparlamentāro 
komiteju sanāksmē kopā ar dalībvalstu parlamentiem par attīstības mērķiem laikposmam pēc 
2015. gada.

Paredzamā ietekme nestabilajā politiskajā kontekstā
2015. gads būs izšķirošs sadarbībai attīstības jomā ar 2015. gada septembra Īpašajā samitā par 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem paredzamo vienošanos par jauniem kopējiem mērķiem, kas aizstās 
Tūkstošgades attīstības mērķus laikposmā pēc 2015. gada. Notiks arī vairāki citi potenciāli būtiski 
pasākumi, piemēram, Trešā starptautiskā konference par attīstības finansēšanu 2015. gada jūlijā un 
COP 21 Klimata konference decembrī Parīzē. Darbības līmenī mēs piedzīvojam ilgstošas humānās 
krīzes Tuvajos Austrumos, ko destabilizēja Sīrijas pilsoņu karš un Islāma valsts rašanās kopā ar ebolas 
epidēmiju un dažādiem konfliktiem Āfrikā. Tas viss nozīmē, ka starptautiskā solidaritāte joprojām ir 
svarīga globalizētajā un nestabilajā pasaulē. Šajā ziņā EGA ir svarīga loma, lai panāktu plašu sabiedrības 
atbalstu galvenajām saistībām, kas vajadzīgas, neraugoties uz ekonomikas krīzi Eiropā.
Kā sacīja EP Attīstības komitejas priekšsēdētāja Linda McAvan (S&D, Apvienotā Karaliste): «2015. gads 
ir iespēja runāt par ES attīstības politiku, dalīties ar stāstiem par to, kas jau ir sasniegts, par progresu 
attiecībā uz Tūkstošgades attīstības mērķiem un ar šiem sasniegumiem panāktajām reālajām 
pārmaiņām pasaules nabadzīgākajās valstīs. Bet šim procesam ir jābūt kam vairāk nekā tikai līdzšinējiem 
sasniegumiem un siltiem vārdiem.
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2015. gadam jābūt arī darbības gadam attīstības jomā, lai pēc 2015. gada būtu redzama reāla ietekme 
uz attīstību.” Lai gan ES joprojām ir lielākā oficiālās attīstības palīdzības (OAP) sniedzēja, jautājumi 
saistībā ar palīdzības sadrumstalotību (sakarā ar nepietiekamu koordināciju starp ES un dalībvalstīm), 
dažkārt vāja dažādu ES politikas jomu saskaņotība un jo īpaši saistību un maksājumu neatbilstība 
ietekmē ES budžeta izpildi un apdraud uzticību ES kā vadošajai attīstības dalībniecei.
EGA tādēļ varētu kalpot par stimulu, lai uzlabotu koordināciju starp Eiropas un dalībvalstu attīstības 
sadarbību, izmantojot EP ierosināto obligāto mehānismu, un uzlabotu attīstības politikas saskaņotību 
(t.i., vairāk ņemot vērā ietekmi uz attīstību citās ES politikas jomās), kā arī izveidotu jaunus finansējuma 
avotus attīstībai.

Citi informācijas avoti
M. Latek, The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, 2015. gada janvāris.
A. Brown un E. Hefer (redakcijā), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions 
and global problems need European action, European Think Tanks Group, 2014. gada septembris.
Šī ir janvārī publicētā īsā ieskata atjaunināta versija, pēc 2015. EGA atklāšanas.
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