
 

 

Odkaz Evropského roku pro rozvoj 2015 

 

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady  

a Evropské komise 
 

 

Evropský parlament, Rada a Evropská komise oceňují úspěchy Evropského roku pro rozvoj 2015 

(EYD 2015) jako příklad úspěšné spolupráce mezi institucemi Evropské unie, členskými státy, 

občanskou společností, soukromým sektorem a širší rozvojovou komunitou. Jde o záležitost 

speciálního významu, protože rok 2015 je rozhodujícím rokem pro budoucnost udržitelného rozvoje 

s Evropskou unií hrající zásadní roli v tomto procesu.  

EYD 2015, který se zaměřil na oslovení evropských občanů se speciálním důrazem na mladé lidi, 

byl inovativní a úspěšný v přádávání informací této cílové skupině o rozvoji a jeho výsledcích. 

Zvýšil rovněž povědomí o klíčových výzvách a světové odpovědnosti v našem stále se měnícím 

světě a posílil přímé zapojení, kritické myšlení a aktivní zájem občanů a zainteresovaných subjektů 

o rozvojovou spolupráci 

V tomto klíčovém okamžiku se EU a členské státy pouštějí do implementace nové, ambiciózní 

Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a jsou rozhodnuty maximálně těžit z poznatků EYD 2015 

a stejně tak pokračovat v šíření vzdělávání a zvýšení povědomí v oblasti rozvoje s cílem udržitelný 

rozvoj podpořit.   

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj má bezprecedentní rozsah a význam. Její cíle a úkoly jsou 

univerzální a zahrnují celý svět, protože si je vědoma toho, že všechny země čelí společným 

výzvám a příležitostem a sdílejí společnou budoucnost. Její implementace významně závisí na tom, 

že všichni občané budou plně informováni, budou si vědomi jejích nejrůznějších aspektů a budou 

aktivně zapojeni. Úspěch Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj navíc závisí na globálním partnerství 

se zainteresovanými subjekty nejen z komunity, která se věnuje rozvojovým otázkám.    

EU, její členské státy a občanská společnost z celé Evropy včetně zámořských zemí a teritorií 

společně vypracovaly koncept a implementovaly EYD 2015. Zkušenosti z EYD 2015 by měly být 



zužitkovány – mělo by se nadále pokračovat v přibližování rozvojové politiky EU občanům, 

inspirovat další komunikační praxi a přispět k celkové implementaci Agendy 2030 pro udržitelný 

rozvoj. 

V tomto směru bude pokračující zapojení EU a jejích členských států v informování o rozvojové 

politice mimo jiné: 

Navazovat na partnerství a zapojovat nové zainteresované subjekty mimo komunitu zaměřenou na 

rozvoj: EYD 2015 posílil propojení s hlavními zainteresovanými subjekty, které jsou zapojeny do 

rozvoje, a též těch subjektů, které stojí mimo oblast rozvojové spolupráce. Tento přístup je plně 

v souladu s Agendou 2030 pro udržitelný rozvoj, která může být implementována na celosvětové 

úrovni pouze prostřednictvím partnerství více zainteresovaných subjektů. Spojení, která vznikla 

v rámci EYD 2015 s členskými státy, parlamenty, regiony, občanskou společností, soukromým 

sektorem, regionálními a místními orgány, akademickou obcí, výzkumnými a vzdělávacími 

institucemi se ukázala jako velmi účinná v budování synergií, ve shodě na společných aktivitách 

a ve sdílení poznatků. Tyto sítě by proto měly být nadále udržovány, posilovány a/nebo propojeny 

s existujícími sítěmi, kdykoli to bude přínosné pro komunikaci Cílů udržitelného rozvoje. 

Oslovit mladé lidi: Mladé ženy a mladí muži stojí ve středu nové Agendy 2030 pro udržitelný 

rozvoj stejně, jako tomu bylo během EYD 2015. Úsilí ve vzdělávacím odvětví bude pokračovat 

a hrát významnou roli i v období do roku 2030 a bude postaráno o to, aby všichni, kdo jsou součástí 

vzdělávacího systému, získali vědomosti a dovednosti nutné k podpoře udržitelného rozvoje. 

Úspěch Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj totiž mimo jiné závisí na schopnosti vybudovat 

vzdělávací a dlouhodobý přístup a na zapojení evropských hráčů na poli vzdělávání. 

Postavit lidi do centra dění: Již jsme zvýšili povědomí Evropanů o tom, jakým způsobem jejich 

individuální činnost ovlivňuje globální vývoj. Sdělování prostřednictvím příběhů byl jeden 

z nejoblíbenějších způsobů informování o globálních výzvách rozvojové spolupráce a úsilí 

ovlivňující každodenní život lidí. Ukázalo se, že jde o velmi úspěšný nástroj a že bude nadále 

využíván pro vysvětlování Politiky koherence pro rozvoj a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. 

Být interaktivní: EYD 2015 vytvořil příležitosti pro přímou komunikaci s a mezi zainteresovanými 

subjekty. Interakce mezi a se zainteresovanými subjekty bude i nadále klíčem a bude se zakládat 

právě na vysoké angažovanosti, na níž byla Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj vystavěna. 

Poskytovat fakta: Doložení a názorné příklady výsledků naší rozvojové spolupráce, které 

popisovaly jak aktuální úspěchy, tak výzvy, byly hlavními body kampaně EYD 2015. Komunikační 



kampaň založená na výsledcích by proto měla výrazně přispět též k úspěchu Agendy 2030 pro 

udržitelný rozvoj. 

Udržet ducha EYD: Motto EYD 2015 – náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost – mělo velký 

pozitivní ohlas. Může proto zůstat též nástrojem pro sdělování informací souvisejících s Agendou 

2030 pro udržitelný rozvoj. 

 

Evropský parlament, Rada a Evropská komise budou pokračovat v odkazu EYD 2015 s cílem 

podpořit úsilí EU k implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Budeme nadále informovat 

a zapojovat občany EU, aby se seznámili s výzvami udržitelného rozvoje příštích patnácti let. 

 

Podepsáno v Lucemburku 9. prosince 2015 v jednom anglickém originálu.  

 

 

Neven Mimica, 

Eurokomisař pro mezinárodní 
spolupráci a rozvoj 

  

 

Linda McAvan, 

Předsedkyně Výboru 
Evropského parlamentu pro 
rozvoj 

 

  

 

Romain Schneider,  

Ministr pro rozvojovou 
spolupráci a humanitární 
otázky, Lucembursko, 
předsedající země Rady 
EU 

 

 

[Neoficiální překlad] 

 

    

 


