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Európsky rok rozvoja
V čase hospodárskej krízy, keď sú Európania v pokušení venovať sa iba vlastným problémom, 
Európska únia obracia politickú pozornosť na rozvojový svet v duchu hesla „Náš svet, naša 
budúcnosť, naša dôstojnosť“. Očakáva sa, že rok 2015 bude rozhodujúcim rokom pre celý svet: tento 
rok  bol stanovený ako konečný termín dosiahnutia miléniových rozvojových cieľov, v septembri 2015 
sa uskutoční mimoriadny samit OSN o cieľoch v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a v decembri 
konferencia o zmene klímy v Paríži.

Pôvod roka
Od roku 1983 Európska únia každoročne vyberá jednu ústrednú tému s cieľom zvýšiť informovanosť 
o príslušnej oblasti a vyslať jasný signál o jej politickom význame. V mnohých prípadoch na zvolenú 
tému nadviazalo nové európske opatrenie alebo právny predpis v príslušnej oblasti. Doteraz sa väčšina 
európskych rokov venovala dôležitým sociálnym témam v rámci EÚ. Európsky rok rozvoja je však prvým 
rokom, ktorý je zameraný  na vonkajšiu činnosť EÚ.
Nápad  venovať  rok  problematike  rozvoja  siaha  do  obdobia  2010  –  2011  a  pripisuje  sa  lotyšskej 
platforme  pre  rozvojovú  spoluprácu,  ktorá  je  súčasťou  zastrešujúceho  združenia  mimovládnych 
organizácií CONCORD, a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV). Postupne si získal 
širokú medziinštitucionálnu podporu.

Zásadný príspevok Európskeho parlamentu
Hlavnú  úlohu  pri  realizácii  tejto  myšlienky  zohral  Európsky  parlament:  vo  svojom  uznesení 
z 23. októbra 2012 o programe zmien uvádza konkrétne odporúčanie vyhlásiť rok 2015 za Európsky 
rok v záujme rozvoja.
Na  toto odporúčanie nadviazal  predseda Európskeho parlamentu  v  liste predsedovi Komisie,  ktorý 
podpísal tiež predseda EHSV a v ktorom požiadal o podporu návrhu vyhlásiť rok 2015 za Európsky rok 
rozvoja.
Rozhodnutie o vyhlásení roka 2015 za Európsky rok rozvoja, vychádzajúce z návrhu Komisie predloženého 
v júli 2013, formálne prijal Európsky parlament 2. apríla 2014 a následne Rada 14. apríla 2014. Európsky 
parlament vo svojom uznesení zdôraznil, že rok 2015 je vhodnou príležitosťou na predstavenie úspechov 
európskej  rozvojovej politiky, ktorá sa vo všeobecnosti teší  širokej podpore európskych občanov, aj 
keď  o  nej  nie  sú  podrobne  informovaní.  Výbor  pre  rozvoj  a  jeho  spravodajca  aktívne  podporovali 
a obhajovali navrhované heslo roka. Spravodajca zdôraznil, že ústredným motívom Európskeho roka 
rozvoja by sa mala stať myšlienka ľudskej dôstojnosti ako najdôležitejší aspekt rozvojovej spolupráce. 
Poslanci Európskeho parlamentu
tiež zdôraznili, že rok rozvoja by mohol prispieť k dosiahnutiu širšieho pochopenia súdržnosti politík 
v záujme rozvoja, k upriameniu pozornosti na zníženie negatívneho vplyvu politík, ktoré sa netýkajú 
rozvojovej pomoci, na rozvojové krajiny, ako aj k posilneniu zmyslu občanov európskych a rozvojových 
krajín pre spoločnú zodpovednosť a vzájomnú solidaritu  v meniacom sa a čoraz prepojenejšom svete. 
Zdôraznili,  že  do  aktivít  v  rámci  Európskeho  roka  rozvoja  treba  plne  zapojiť  organizácie  občianskej 
spoločnosti a partnerské krajiny. Hlavnú pozornosť treba venovať otázke vzájomnej závislosti s cieľom 
ukázať, že rozvojová politika znamená viac než len pomoc, a v záujme rozvoja podporovať priame
zapojenie, ako aj kritické myslenie. Poslanci tiež zdôraznili nutnosť zvyšovania informovanosti verejnosti 
o všetkých formách diskriminácie z dôvodu pohlavia ako prekážky rozvoja.

EPRS | Výskumná služba Európskeho parlamentu
Autorka: Marta Latek, výskumné služby pre poslancov 
PE 551.303
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a autorských právach: Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne jeho autor a stanoviská,  
ktoré sú v ňom vyjadrené, nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne 
stanovisko Európskeho parlamentu. Dokument je určený poslancom a zamestnancom EP na účely ich parlamentnej práce.  
Rozmnožovanie a preklady na nekomerčné použitie sú povolené pod podmienkou uvedenia zdroja, predchádzajúceho upovedomenia  
zurópskeho parlamentu a zaslania kópie. © Európska únia, 2015.
ISBN 978-92-823-6917-3, doi:10.2861/53712
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

SK

http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_sk.htm
http://www.euractiv.com/sections/development-policy/european-year-development-2015-started-latvia-310715
http://www.euractiv.com/sections/development-policy/european-year-development-2015-started-latvia-310715
http://www.concordeurope.org/shaping-development-policy/eu-development-framework/item/148-european-year-2015-for-development
http://www.wvi.org/world-vision-european-union/article/2015-european-year-development
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0386+0+DOC+XML+V0//SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.136.01.0001.01.ENG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0269+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142228.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_392_en.pdf


Tri oficiálne ciele Európskeho roka rozvoja 2015::
1.  informovať  európskych  občanov  o  činnostiach  EÚ  a  jej  členských  štátov  v  oblasti  rozvojovej 

spolupráce;
2.  podporovať priamu angažovanosť, kritické myslenie a aktívny záujem o rozvojovú spoluprácu 

u občanov EÚ a zainteresovaných strán;
3.  zvyšovať informovanosť o prínosoch rozvojovej spolupráce EÚ a globálnej vzájomnej závislosti 

a umožniť širšie pochopenie skutočnosti, že v záujme rozvoja je potrebná súdržnosť politík.

Organizácia Európskeho roka rozvoja
V  rámci  Európskeho  roka  rozvoja  sa  uskutočnia  rôzne  podujatia  a  akcie  (udeľovanie  cien,  školské 
súťaže,  reklamné  kampane,  debaty,  športové  podujatia  a  pod.)  na  európskej  aj  národnej  úrovni, 
v rámci vnútroštátnych pracovných programov a za účasti organizácií občianskej spoločnosti a ďalších 
zainteresovaných  strán.  Všetky  podujatia  budú  vychádzať  z  vizuálnej  identity  kampane,  jej  hesla 
a tematického kalendára: podujatia na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni budú usporiadané 
podľa 12 tém. Január bol venovaný téme „Európa vo svete“ a február téme „Vzdelávanie“. Marec sa 
zameriava na „Ženy a dievčatá“, apríl na „Zdravie“, máj na „Mier a bezpečnosť“,  jún na „Udržateľný 
ekologický rast, dôstojné pracovné miesta a podniky“, júl na „Deti a mládež“, august na „Humanitárnu 
pomoc“,  september  na  „Demografiu  a migráciu“,  október  na  „Bezpečnosť  potravín“,  november  na 
„Udržateľný rozvoj a oblasť klímy“ a napokon december na „Ľudské práva a správu vecí verejných“.
Európsky  rok  rozvoja má  vyhradenú webovú  lokalitu,  ku  ktorej majú  prístup  všetci  partneri,  a má 
k  dispozícii  sociálne  médiá  zamerané  na  túto  tému  a  skupinu  zainteresovaných  strán,  ktorú  riadi 
Európska komisia.

Najdôležitejšie podujatia
Medzi  najdôležitejšie  podujatia  roka  patrí  otvorenie  v  Rige  (pod  záštitou  lotyšského predsedníctva 
Rady), ktoré sa uskutočnilo 9. januára, kultúrne podujatie zo 17. januára, podujatie týkajúce sa rodových 
otázok, ktoré sa konalo 2. marca v Lotyšsku, Európske rozvojové dni naplánované na 2. a 3. júna, ako 
aj  záverečné  podujatie,  ktoré  bude  organizovať  luxemburské  predsedníctvo  8.  decembra.  Okrem 
toho Výbor regiónov usporiada podujatie s názvom Horizonty decentralizovanej spolupráce, ktoré sa 
uskutoční  1.  a 2.  júna  v Bruseli  a na  ktorom sa očakáva 800 až 1 000 účastníkov,  z  ktorých mnohí 
pricestujú z rozvojových krajín.

Zapojenie Európskeho parlamentu
Do prípravy niekoľkých podujatí v rámci Európskeho roka rozvoja sa zapojí Výbor Európskeho parlamentu 
pre rozvoj. Pôjde o panel na vysokej úrovni, ktorý sa uskutoční počas Európskych dní rozvoja, diskusiu 
o dievčatách ako aktérkach rozvoja v rámci Dní otvorených dverí Európskeho parlamentu v máji 2015, 
podujatie  na  výstave  EXPO  2015  v  Miláne  a  medziparlamentné  stretnutie  výboru  so  zástupcami 
národných parlamentov na tému rozvojových cieľov po roku 2015, ktoré by sa malo uskutočniť koncom 
roka.

Predpokladaný vplyv v zložitej politickej situácii
Predpokladá  sa,  že  rok  2015  bude  rozhodujúcim  medzníkom  v  oblasti  rozvojovej  spolupráce 
a  že  v  septembri  2015 bude na mimoriadnom  samite OSN o  cieľoch  v  oblasti  trvalo  udržateľného 
rozvoja prijatá dohoda o novom súbore spoločných cieľov, ktoré nahradia miléniové rozvojové ciele 
v období po roku 2015. Uskutoční sa niekoľko ďalších potenciálne smerodajných podujatí, napríklad 
3. medzinárodná konferencia o financovaní rozvoja v  júli 2015 a konferencia o zmene klímy COP21 
v decembri v Paríži. Na operačnej úrovni sme svedkami vážnej humanitárnej krízy
na  Blízkom  východe,  ktorý  destabilizuje  občianska  vojna  v  Sýrii  a  vzostup  Islamského  štátu,  ako 
aj epidémie eboly a rôznych konfliktov v Afrike. Z  toho vyplýva, že v globalizovanom a zraniteľnom 
svete má naďalej kľúčový význam medzinárodná solidarita. Európsky rok rozvoja má v tejto súvislosti 
dôležitú úlohu: zmobilizovať silnú verejnú podporu rozsiahlych záväzkov, ktoré bude potrebné prijať 
napriek kontextu hospodárskej krízy v Európe.
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Podľa  predsedníčky  Výboru  Európskeho  parlamentu  pre  rozvoj  Lindy  McAvanovej  (skupina  S&D, 
Spojené kráľovstvo)  je „rok 2015 príležitosťou na diskusiu o rozvojovej politike EÚ, na predstavenie 
toho,  čo  sa  dosiahlo,  predstavenie  pokroku  pri  plnení  miléniových  cieľov  rozvoja  a  hmatateľných 
výsledkov týchto aktivít v najchudobnejších krajinách sveta. Musí však ísť o viac než len minulé úspechy 
a srdečné príhovory.
Rok 2015 sa musí stať aj rokom činov v oblasti rozvoja, aby zásadným spôsobom ovplyvnil ďalší vývoj 
tejto oblasti.“ Európska únia síce zostáva najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci, jej 
dôveryhodnosť ako vedúceho činiteľa rozvoja však spochybňujú problémy týkajúce sa rozdrobenosti 
pomoci (z dôvodu nedostatočnej koordinácie medzi EÚ a jej členskými štátmi), občas nedostatočnej 
súdržnosti medzi jednotlivými politikami EÚ, a predovšetkým rozdielov medzi záväzkami a platbami, 
ktoré ovplyvňujú plnenie rozpočtu EÚ.
Európsky  rok  rozvoja  by  mal  teda  slúžiť  ako  impulz  na  zlepšenie  koordinácie  medzi  európskou 
a  národnou  rozvojovou  spoluprácou  prostredníctvom  povinného  mechanizmu  navrhovaného 
Európskym  parlamentom  a  na  posilnenie  súdržnosti  politík  v  záujme  rozvoja  (to  znamená  väčšie 
zohľadnenie vplyvu ostatných politík EÚ na rozvoj), ako aj na získanie nových finančných prostriedkov 
na rozvoj.

Ďalšie materiály na čítanie
M. Latek, The challenge of coordination of EU development policies (Problémy koordinácie rozvojových 
politík EÚ), EPRS, január 2015.
A. Brown a E. Hefer (editori), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and 
global problems need European action (Náš spoločný záujem: Prečo si európske problémy vyžadujú 
globálne  riešenia  a  globálne  problémy  európsku  akciu),  Skupina  európskych  expertných  skupín, 
september 2014.
Toto je verzia januárového prehľadu V stručnosti, ktorá bola aktualizovaná po začatí Európskeho roka 
rozvoja 2015.
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