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Europejski Rok  
na rzecz Rozwoju

W dobie kryzysu gospodarczego, kiedy Europejczycy odczuwają pokusę, by skoncentrować się 
na własnych trudnościach, UE kieruje swoją uwagę polityczną na świat rozwijający się, zgodnie 
z mottem – „Nasz świat, nasza przyszłość, nasza godność”. Oczekuje się, że rok 2015 będzie 
przełomowy w skali światowej – w roku tym przypada ostateczny termin realizacji milenijnych 
celów rozwoju, we wrześniu odbędzie się specjalny szczyt ONZ w sprawie celów zrównoważonego 
rozwoju, zaś w grudniu w Paryżu – konferencja klimatyczna.

Geneza ERR
Od 1983 r. UE każdego roku wyróżnia jedno zagadnienie, aby szerzyć wiedzę na temat tego konkretnego 
zagadnienia i wyraźnie zasygnalizować jego polityczne znaczenie. W wielu przypadkach wybór ten 
pociąga za sobą nowe europejskie działania lub akty prawne w danych dziedzinach. Dotychczas 
„europejskie lata” w większości dotyczyły głównie ważnych wewnętrznych zagadnień społecznych w 
UE; Europejski Rok na rzecz Rozwoju (ERR) jest natomiast pierwszym, który skupia się na działaniach 
zewnętrznych UE.
Powstała w latach 2010-11 koncepcja poświęcenia roku kwestiom rozwojowym została wysunięta 
przez łotewską Platformę Współpracy na rzecz Rozwoju należącą do pozarządowego stowarzyszenia 
parasolowego CONCORD oraz przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i stopniowo 
zyskała powszechne poparcie międzyinstytucjonalne..

Istotny wkład Parlamentu Europejskiego
PE odgrywał wiodącą rolę w urzeczywistnieniu tej idei: w rezolucji z dnia 23 października 2012 r. 
w sprawie programu działań na rzecz zmian zawarto konkretne zalecenie, aby rok 2015 ogłosić 
Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju.
Przewodniczący Parlamentu przytoczył to zalecenie w piśmie do przewodniczącego Komisji, podpisanym 
wspólnie z przewodniczącym EKES, w którym to piśmie zwrócono się do przewodniczącego Komisji o 
poparcie idei Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015.
Na podstawie wniosku Komisji przedstawionego w lipcu 2013 r. Parlament w dniu 2 kwietnia, a następnie 
Rada w dniu 14 kwietnia 2014 r. formalnie poparły decyzję o ogłoszeniu roku 2015 Europejskim 
Rokiem na rzecz Rozwoju. PE podkreślił w swojej rezolucji, że rok 2015 stanowi właściwy moment, 
aby zaprezentować osiągnięcia europejskiej polityki rozwoju, którą obywatele europejscy ogólnie 
szeroko popierają, jednak brakuje im wiedzy na temat związanych z nią szczegółowych kwestii. Komisja 
Rozwoju i jej sprawozdawca czynnie promowali i popierali pomysł na motto ERR, podkreślając, że idea 
„godności ludzkiej”, jako główny aspekt współpracy na rzecz rozwoju, powinna stać się centralnym 
punktem tego roku. Posłowie do PE
podkreślili też, że ERR mógłby przyczynić się do szerszego zrozumienia spójności polityki na rzecz 
rozwoju, tak aby ograniczyć negatywne skutki polityki nieudzielania pomocy krajom rozwijającym się 
oraz budować wśród obywateli Europy i krajów rozwijających się poczucie wspólnej odpowiedzialności, 
solidarności i możliwości w zmieniającym się świecie cechującym się coraz silniejszymi 
współzależnościami. Podkreślili oni, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego i kraje partnerskie 
powinny w pełni zaangażować się w działania prowadzone w ramach ERR. Należy skupić się głównie 
na kwestii globalnych współzależności, aby unaocznić, że polityka rozwoju to więcej niż tylko pomoc, 
oraz wspierać bezpośrednie 
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zaangażowanie na rzecz rozwoju, a także krytyczną refleksję na ten temat. Posłowie do PE zwrócili też 
uwagę na potrzebę szerzenia wśród obywateli wiedzy o wszelkich formach dyskryminacji ze względu 
na płeć, gdyż stanowią one przeszkodę w rozwoju.

Trzy oficjalne cele ERR 2015:
1.  informowanie Europejczyków o działaniach UE i państw członkowskich w zakresie współpracy na 

rzecz rozwoju;
2.  promowanie wśród obywateli UE i wśród zainteresowanych podmiotów bezpośredniego 

zaangażowania, krytycznego myślenia i aktywnego zainteresowania w odniesieniu do współpracy 
na rzecz rozwoju;

3.  szerzenie wiedzy na temat korzyści płynących z unijnej współpracy na rzecz rozwoju i na temat 
globalnych współzależności oraz umożliwianie lepszego zrozumienia, że konieczna jest spójność 
polityki na rzecz rozwoju.

Organizacja ERR
W ramach ERR organizowane będą różnego rodzaju wydarzenia i działania (nagrody, konkursy 
szkolne, kampanie reklamowe, debaty, imprezy sportowe itd.) na szczeblu europejskim i krajowym, 
zgodnie z krajowymi programami prac, z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych 
zainteresowanych stron. Niezmiennymi elementami wszystkich wydarzeń będą tożsamość wizualna 
kampanii, motto i kalendarz tematyczny: wydarzenia organizowane na szczeblu europejskim, 
krajowym i lokalnym usystematyzowano według 12 tematów. Tematem stycznia była „Europa w 
świecie”, a lutego – „Edukacja”; temat marca to „Kobiety i dziewczęta”, kwietnia – „Zdrowie”, maja 
– „Pokój i bezpieczeństwo”, czerwca – „Zrównoważony ekologiczny wzrost, godne miejsca pracy i 
przedsiębiorstwa”, lipca – „Dzieci i młodzież”, sierpnia – „Pomoc humanitarna”, września – „Demografia 
i migracja”, października – „Bezpieczeństwo żywnościowe”, listopada – „Zrównoważony rozwój i 
działania dotyczące klimatu”, a grudnia – „Prawa człowieka i sprawowanie rządów”.
ERR jest prezentowany na specjalnej stronie internetowej dostępnej dla wszystkich partnerów, a także 
w mediach społecznościowych i za pośrednictwem grupy zainteresowanych stron zarządzanej przez 
Komisję Europejską.

Sztandarowe wydarzenia
Wydarzenia obejmują inaugurację w Rydze w dniu 9 stycznia (której gospodarzem była prezydencja 
łotewska w Radzie), spotkanie kulturalne w dniu 17 stycznia, spotkanie związane z równością płci na 
Łotwie w dniu 2 marca, Europejskie Dni na rzecz Rozwoju 2-3 czerwca, a także zakończenie w dniu 
8 grudnia organizowane przez prezydencję luksemburską. Ponadto w dniach 1-2 czerwca w Brukseli 
Komitet Regionów będzie gościł konferencję na temat współpracy zdecentralizowanej, z udziałem 800-
1000 uczestników, z których wielu prawdopodobnie przybędzie z krajów rozwijających się.

Udział Parlamentu Europejskiego
Komisja Rozwoju PE będzie miała swój udział w szeregu wydarzeń w ramach ERR. Obejmują one 
panel wysokiego szczebla podczas Europejskich Dni na rzecz Rozwoju, debatę na temat dziewcząt 
jako podmiotów rozwoju podczas Dni Otwartych Drzwi PE w maju 2015 r., spotkanie w ramach EXPO 
2015 w Mediolanie oraz międzyparlamentarne posiedzenie komisji z udziałem parlamentów państw 
członkowskich na temat celów na okres po 2015 r., które odbędzie się pod koniec roku.

Oczekiwany wpływ w niełatwym kontekście politycznym
Rok 2015 prawdopodobnie okaże się przełomowy dla współpracy na rzecz rozwoju, zważywszy, że 
oczekuje się, iż specjalny szczyt w sprawie zrównoważonego rozwoju zaowocuje porozumieniem 
dotyczącym nowego zbioru wspólnych celów, które zastąpią milenijne cele rozwoju po 2015 r. 
Zaplanowano też szereg innych potencjalnie decydujących wydarzeń, takich jak 3. Międzynarodowa 
Konferencja w sprawie Finansowania Rozwoju, która odbędzie się w lipcu 2015 r., oraz konferencja 
COP21 w sprawie klimatu, która odbędzie się w grudniu w Paryżu. Na poziomie operacyjnym 
dostrzegamy chroniczne
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kryzysy humanitarne na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowanym w wyniku wojny domowej w 
Syrii i powstania IS, a także epidemię eboli i liczne konflikty w Afryce. Wszystko to oznacza, że w 
zglobalizowanym i niestabilnym świecie niezwykle istotna pozostaje solidarność międzynarodowa. 
ERR ma w tym kontekście do odegrania istotną rolę poprzez mobilizację zdecydowanego publicznego 
poparcia dla najważniejszych zobowiązań, które będą konieczne, pomimo trwającego w Europie 
kryzysu gospodarczego.
Według przewodniczącej Komisji Rozwoju PE Lindy McAvan (S&D, UK) „rok 2015 stanowi szansę na 
dyskusję na temat polityki rozwojowej UE, na wymianę informacji o tym, co zostało już osiągnięte, 
jakie postępy poczyniono w kierunku realizacji milenijnych celów rozwoju oraz jakie realne zmiany te 
osiągnięcia spowodowały na poziomie lokalnym w najuboższych krajach świata. Musimy jednak wyjść 
poza rozmowę o przeszłych osiągnięciach i ciepłe słowa.
Rok 2015 musi także być rokiem działań na rzecz rozwoju, tak aby pozostała po nim rzeczywista spuścizna 
w tej dziedzinie”. Wprawdzie UE pozostaje największym dawcą oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), 
jednak kwestie związane z fragmentaryzacją pomocy (ze względu na niewystarczającą koordynację 
między UE a państwami członkowskimi), niekiedy słaba spójność między poszczególnymi dziedzinami 
polityki UE, a w szczególności rozziew między zobowiązaniami a płatnościami, który wpływa na 
wykonanie budżetu UE, podważają wiarygodność UE jako wiodącego podmiotu w dziedzinie rozwoju.
ERR mógłby zatem stanowić bodziec do poprawy koordynacji między europejską a krajową współpracą 
na rzecz rozwoju poprzez obowiązkowy mechanizm zaproponowany przez PE oraz wzmocnioną 
spójność polityki na rzecz rozwoju (tj. lepsze uwzględnianie wpływu innych obszarów polityki UE na 
rozwój), a także pozyskanie nowych źródeł finansowania rozwoju.
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