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Европейската година 
за развитие

Във време на икономическа криза, когато европейците се изкушават да се фокусират върху 
собствените си трудности, ЕС насочва политическото си внимание към развиващия се свят, 
в съответствие с девиза «Нашият свят, нашето бъдеще, нашето достойнство». Очаква се 
2015 г. да бъде година от ключово значение в глобален мащаб, поради изтичането на срока 
за постигане на Целите на Хилядолетието за развитие, заедно със специалната среща на 
високо равнище на ООН относно програмата за целите за устойчиво развитие, предвидена 
за септември 2015 г. и  конференцията по въпросите на климата в Париж през декември. 

Произход на годината 
От 1983 г. ЕС определя по една централна тема за всяка година, с цел повишаване на 
осведомеността по избрана конкретна тема и изпращане на силен сигнал относно политическото 
й значение. Често ново европейско действие или законодателство в съответните области следват 
определянето на темата.  Досега повечето европейски години се фокусираха върху важни за 
самия ЕС социални теми; но Европейската година за развитие (ЕГР) за първи път се фокусира 
върху външната дейност на ЕС.
Докато идеята за година, специално посветена на въпросите на развитието датира от 2010 - 2011 г., 
се дължи на латвийската платформа за сътрудничество за развитие, част от неправителствената 
асоциация КОНКОРД и на Европейския икономически и социален комитет, тя постепенно 
спечели широка междуинституционална подкрепа. 

Ключовият принос на Европейския парламент
ЕП изигра водеща роля за реализирането на идеята: резолюцията на Парламента от 23 октомври 
2013 г. относно Програмата за промяна съдържа специална препоръка за определяне на 2015 за 
Европейска година за развитие.
Посочената препоръка впоследствие беше  изложена от председателя на Парламента в писмо 
до председателя на Комисията, подписано и от председателя на Европейския икономически и 
социален комитет, в което се призоваваше за подкрепата му за предложението 2015  да бъде 
определена за Европейска година за развитие.
Въз основа на предложението на Комисията, представено през юли 2013 г. Парламентът на 2 
април и по-късно Съветът на 14 април 2014 г. официално подкрепиха решението 2015 да бъде 
„Европейска година за развитие“. ЕП подчерта в резолюцията си, че 2015 година е подходящ 
момент за представяне на достиженията на европейската политика за развитие, която като 
цяло се ползва с широка подкрепа от европейските граждани, въпреки че те не са достатъчно 
информирани за детайлите й.  Идеята за девиза на годината беше активно популяризирана 
и защитена от комисията по развитие и от нейния докладчик, който подчерта, че идеята за 
«човешко достойнство» като основен проблем на сътрудничеството за развитие следва да бъде 
в центъра на Европейската година за развитие. Членовете на ЕП също така  
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подчертаха, че годината може да допринесе за постигането на по-задълбочено разбиране на 
последователността в  политиката за развитието, с цел да се намали негативното въздействие 
от политиките, които не са свързани с отпускането на помощи върху развиващите се страни, 
и да се укрепи сред гражданите в Европа и развиващите се страни усещането за споделена 
отговорност, солидарност и възможности в един променящ се и все по-взаимозависещ свят. 
Те подчертаха необходимостта от пълноценното участие на организациите на гражданското 
общество и държавите партньорки в дейностите, организирани в рамките на годината.  Въпросът 
за глобалната взаимозависимост следва да заема централно място, за да се представи нагледно, 
че политиката за развитие е повече от обикновена помощ и за да се засили прякото 
участие, както и критическото мислене в полза на развитието. Членовете на ЕП също така 
наблегнаха на необходимостта от повишаването на обществената осведоменост относно всички 
форма на дискриминация въз основа на пола, които представляват пречка пред развитието.

Трите официални цели на Европейската година за развитие 2015 :
1.  Да информира европейските граждани относно дейностите на ЕС и държавите членки 

в областта на сътрудничеството за развитие,
2.  да засили прякото участие, критичното мислене и активния интерес към въпросите на 

сътрудничеството за развитие сред гражданите на ЕС и заинтересованите лица, 
3.  да повиши осведомеността относно ползите от сътрудничеството за развитие на ЕС 

и глобалната взаимозависимост, и да даде възможност за по-задълбочено разбиране на 
необходимостта от политическа последователност за развитие

Организация на Европейската година за развитие 
Европейската година за развитие ще включва различни прояви и събития (награди, училищни 
състезания, рекламни кампании, дебати, спортни прояви и др.), които ще се състоят на 
европейско и на национално равнище, в рамките на национални работни програми, с участието 
на организации на гражданското общество и други заинтересовани лица. Всички прояви ще 
се ръководят от визуалната идентичност на кампанията, нейния девиз и тематичен график: 
събитията на европейско, национално и местно равнище ще бъдат организирани около 
12 теми. Януари беше посветен на темата „Европа по света“, февруари – на „Образованието“, 
март се фокусира върху „Жените и момичетата, април – върху „Здравеопазването“, май – 
върху „Мира и сигурността“, юни – върху „Устойчивия зелен растеж, достойните работни места 
и предприемачеството“, юли – върху „Децата и младежта“, август – върху „Хуманитарната 
помощ“, септември – върху „Демографията и миграцията“, октомври – върху „Продоволствената 
сигурност“, ноември – върху „Устойчивото развитие и действията в областта на климата“ 
и декември – върху „Правата на човека и  управлението“.
Европейската година за развитие разполага със специален уебсайт, достъпен за всички 
партньори, заедно със социалните медии на Европейската година за развитие и ръководената 
от Европейската комисия група на заинтересованите лица.

Водещи прояви
Проявите включват откриване в Рига (с домакин латвийското председателство на Съвета) на 
9 януари, културна проява, състояла се на 17 януари, проява, свързана с равенството между 
половете, състояла се на 2 март в Латвия, европейски дни за развитие на 2 и 3 юни, както 
и проява по закриване, организирана от люксембургското председателство на 8 декември. 
В допълнение Комитетът на регионите  ще бъде домакин на Конференция за децентрализираното 
сътрудничество, която предстои да бъде организирана в Брюксел на 1 и 2 юни с участието на 
между 800 и 1000 души, като голяма част от тях се очаква да пристигнат от развиващи се страни.
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Участието на Европейския парламент
Комисията по развитие на ЕП ще допринесе за редица прояви в рамките на Европейската година 
за развитие. Сред тях са панел на високо равнище в рамките на европейските дни за развитието, 
дебат на тема момичетата като фактори на развитието в рамките на Дните на отворените врати на 
ЕП през май 2015 г., проява в рамките на ЕКСПО 2015 в Милано и  междупарламентарна среща с 
участието на делегации от националните парламенти относно целите за развитие за периода след 
2015 г., която предстои да се проведе към края на годината.

Очаквано въздействие в нелек политически контекст
Очаква се 2015 г. да бъде година от ключово значение по отношение на сътрудничеството за 
развитие, поради споразумението, което се очаква да бъде постигнато на специалната среща на 
високо равнище на ООН относно  устойчивото развитие, предвидена за септември 2015 г. във 
връзка с новите общи цели, които да заменят Целите на Хилядолетието за развитие в периода 
след 2015 г.  Ще се състоят и редица други потенциално важни прояви, като например 3-тата 
международна конференция за финансиране на развитието през юли 2015 г. и 21-та конференция 
на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, която 
ще се проведе в Париж през декември. На оперативно равнище наблюдаваме продължителни 
хуманитарни
кризи в Близкия Изток, дестабилизиран от гражданската война в Сирия и възхода на Ислямска 
държава, както и епидемията от Ебола и различни конфликти в Африка. Всичко това сочи, че 
международната солидарност остава от ключово значение в един глобализиран и неустойчив 
свят. Европейската година за развитие трябва да изиграе важна роля в този контекст, като 
мобилизира силна обществена подкрепа за основните ангажименти, които трябва да бъдат 
поети, въпреки отражението на икономическата криза в Европа. 
Според Линда Макаван (S&D, ОК), председател на комисията по развитие на ЕП, «2015 г. е 
възможност да поговорим за политиката на ЕС за развитие, да споделим разкази за това, което 
вече е постигнато, за напредъка по отношение на Целите на хилядолетието за развитие и за 
действителната промяна, постигната благодарение на тези постижения в най-бедните държави 
по света.  Но ще бъде добре, ако успеем да излезем извън рамките на минали постижения и 
топли думи.
2015 трябва да бъде и година на действие в областта на развитието, така че 2015 да остави 
истинско наследство в полза на развитието». Въпреки че ЕС остава най-големият дарител на 
официална помощ за развитие (ОПР), въпросите, свързани с раздробяването на помощта (заради 
недостатъчна координация между ЕС и държавите членки), понякога липса на последователност 
между различните политики на ЕС и, по-конкретно недостига на ангажименти/плащания, които 
засягат изпълнението на бюджета на ЕС, изправят надеждността на ЕС в качеството му на водещ 
участник в областта на развитието пред предизвикателства. 
Европейската година за развитие следователно би могла да даде тласък за подобряване на 
координацията между сътрудничеството за развитие на европейско и национално равнище чрез 
задължителен механизъм, предложен от ЕП и засилване на последователността на  политиките 
за развитие (напр. като се отчита в по-голяма степен въздействието върху развитието на други 
политики на ЕС), както и като се осигурят нови източници на финансиране за развитието.
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Настоящето е актуализирана версия след лансирането на Европейската година за развитие 
2015 г., на бележка „Накратко», публикувана през януари.
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