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Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης
Στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύουμε, μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι 
μπαίνουν στον πειρασμό να επικεντρωθούν στις δικές τους δυσκολίες, η ΕΕ στρέφει την πολιτική 
προσοχή της στον αναπτυσσόμενο κόσμο συνάδοντας έτσι με το σλόγκαν «Ο κόσμος μας, το 
μέλλον μας, η αξιοπρέπειά μας». Το 2015 αναμένεται να είναι σημαντική χρονιά παγκοσμίως, 
καθώς πλησιάζει η τελική προθεσμία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, 
η ειδική διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ, του 2015, για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και η 
διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα τον Δεκέμβριο.

Προέλευση του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης
Από το 1983 και έπειτα, η ΕΕ ορίζει ένα θέμα στο οποίο θα εστιάσει κάθε χρονιά για να 
ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους πολίτες της όσον αφορά το θέμα αυτό και να αποστείλει ένα 
ηχηρό μήνυμα σχετικά με την πολιτική του σημασία. Σε πολλές περιπτώσεις, η απόφαση της ΕΕ να 
εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο θέμα έχει επίσης σημάνει την ανάληψη νέων ευρωπαϊκών δράσεων ή 
τη θέσπιση νέας νομοθεσίας στους αντίστοιχους τομείς. Έως τώρα τα περισσότερα Ευρωπαϊκά Έτη 
εστίαζαν σε σημαντικά κοινωνικά θέματα που απασχολούσαν το εσωτερικό της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό 
Έτος Ανάπτυξης (ΕΕΑ) είναι το πρώτο που εστιάζει στην εξωτερική δράση της.
Η ιδέα για την αφιέρωση ενός έτους στα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη χρονολογείται από 
το 2010-11 και αποδίδεται στη Λετονική Πλατφόρμα για τη Συνεργασία για την Ανάπτυξη, μέρος της 
κεντρικής ένωσης ΜΚΟ CONCORD, και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). 
Ωστόσο, η ιδέα αυτή σταδιακά κέρδισε ευρεία διοργανική στήριξη.

Η σημαντική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το ΕΚ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην ολοκλήρωση της ιδέας. Το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 
2012, σχετικά με ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή περιείχε συγκεκριμένη σύσταση για τον ορισμό 
του 2015 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης.
Έπειτα, η σύσταση αυτή μεταφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής μέσω επιστολής, την οποία είχε συνυπογράψει ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ ζητώντας του να 
στηρίξει την πρότασή του, ώστε να οριστεί το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης.
Βάσει της πρότασης της Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2013, το Κοινοβούλιο, στις 
2 Απριλίου, και έπειτα το Συμβούλιο, στις 14 Απριλίου 2014, ενέκριναν επίσημα την απόφαση να 
οριστεί το 2015 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης». Στο ψήφισμά του, το ΕΚ τόνισε το 2015 είναι η 
κατάλληλη στιγμή να παρουσιαστούν τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, 
η οποία λαμβάνει ευρεία υποστήριξη από τους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τα γενικά 
χαρακτηριστικά της, αν και υπάρχει ελλιπής ενημέρωση όσον αφορά τις λεπτομέρειές της. Η ιδέα 
για το σλόγκαν του Έτους προωθήθηκε ενεργά και στηρίχθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης και 
τον εισηγητή της, ο οποίος τόνισε ότι η ιδέα της «ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ως κύριο μέλημα 
της συνεργασίας για την ανάπτυξη, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Ανάπτυξης. Επίσης, οι βουλευτές του ΕΚ υπογράμμισαν ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης θα 
μπορούσε να συμβάλει στο να γίνει ευρύτερα κατανοητή η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, με 
σκοπό να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πολιτικών που δεν αφορούν τη βοήθεια, καθώς και 
στο να προαχθεί μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και των αναπτυσσόμενων χωρών ένα αίσθημα
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κοινής ευθύνης, αλληλεγγύης και ευκαιρίας σε έναν κόσμο που αλλάζει και γίνεται ολοένα και 
πιο αλληλοεξαρτώμενος. Επιπλέον, οι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη πλήρους συμμετοχής των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των χωρών εταίρων στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Έτους Ανάπτυξης. Το ζήτημα της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης πρέπει να αποτελέσει θέμα κλειδί, 
ώστε να καταστεί σαφές ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι κάτι περισσότερο από μέσο βοήθειας και 
να προαχθεί η άμεση συμμετοχή, καθώς και ο κριτικός στοχασμός, προς όφελος της ανάπτυξης. Οι 
βουλευτές επισήμαναν επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
όλες τις μορφές διακρίσεων λόγω φύλου, ως εμπόδιο στην ανάπτυξη.

Τρεις επίσημοι στόχοι για το ΕΕΑ 2015:
1.  Να ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τις δραστηριότητες της συνεργασίας για την 

ανάπτυξη που πραγματοποιούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη,
2.  Να προαχθεί η άμεση συμμετοχή, ο κριτικός στοχασμός και το ενεργό ενδιαφέρον για τη 

συνεργασία για την ανάπτυξη μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των ενδιαφερόμενων 
φορέων,

3.  Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη 
και την παγκόσμια αλληλεξάρτηση, και να επιτευχθεί ευρύτερη κατανόηση όσον αφορά την 
ανάγκη για συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη.

Οργάνωση του ΕΕΑ
Το ΕΕΑ θα περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις (βραβεία, σχολικούς διαγωνισμούς, 
διαφημιστικές εκστρατείες, συζητήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, κ.τ.λ.), οι οποίες θα λάβουν χώρα 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων εργασίας, με τη 
συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Όλες 
οι εκδηλώσεις θα βασίζονται στην οπτική ταυτότητα, το σλόγκαν και το θεματικό χρονοδιάγραμμα 
της εκστρατείας: Οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο θα 
δομηθούν γύρω από 12 θέματα. Ο Ιανουάριος ήταν αφιερωμένος στο θέμα «Η Ευρώπη στον κόσμο» 
και ο Φεβρουάριος στην «Εκπαίδευση». Ο Μάρτιος εστιάζει στο θέμα «Γυναίκες και Κορίτσια», ο 
Απρίλιος στην «Υγεία», ο Μάιος στο θέμα «Ειρήνη και Ασφάλεια», ο Ιούνιος στο θέμα «Βιώσιμη πράσινη 
ανάπτυξη, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις», ο Ιούλιος στο θέμα «Παιδιά και νεολαία», 
ο Αύγουστος στην «Ανθρωπιστική Βοήθεια», ο Σεπτέμβριος στη «Δημογραφία και μετανάστευση», ο 
Οκτώβριος στην «Επισιτιστική ασφάλεια», ο Νοέμβριος στο θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη και δράση για 
το κλίμα» και ο Δεκέμβριος στο θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και διακυβέρνηση».
Το ΕΕΑ διαθέτει ειδικό δικτυακό τόπο, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εταίροι, καθώς και 
παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια Ομάδα Ενδιαφερόμενων Φορέων, την οποία 
διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βασικές εκδηλώσεις
Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνεται η τελετή έναρξης στη Ρίγα (την οποία διοργανώνει η λετονική 
προεδρία του Συμβουλίου) στις 9 Ιανουαρίου, μια πολιτιστική εκδήλωση στις 17 Ιανουαρίου, μια 
εκδήλωση για το φύλο στις 2 Μαρτίου στη Λετονία, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης στις 2 και 3 
Ιουνίου, καθώς και η τελετή λήξης, την οποία διοργανώνει η προεδρία του Λουξεμβούργου στις 8 
Δεκεμβρίου. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει τη «Διάσκεψη αποκεντρωμένης 
συνεργασίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Ιουνίου στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή 
1.000 παρευρισκόμενων, πολλοί από τους οποίους αναμένεται να προέρχονται από αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η Επιτροπή Ανάπτυξης του ΕΚ θα συνεισφέρει σε διάφορες εκδηλώσεις του ΕΕΑ. Σε αυτές περιλαμβάνεται 
μια Ομάδα Υψηλού Επιπέδου κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης, μια συζήτηση σχετικά 
με τα κορίτσια ως φορείς ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των Ημερίδων Γνωριμίας του ΕΚ τον Μάιο του 
2015, μια εκδήλωση στην έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο, και μια συνεδρίαση της διακοινοβουλευτικής 
επιτροπής με τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους για την περίοδο μετά το 
2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη τους έτους.
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Αναμενόμενος αντίκτυπος σε ένα αμήχανο πολιτικό περιβάλλον 
Το 2015 αναμένεται να είναι σημαντική χρονιά για τη συνεργασία για την ανάπτυξη, καθώς 
αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία στην ειδική διάσκεψη κορυφής του Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά 
με ένα νέο σύνολο στόχων το οποίο θα αντικαταστήσει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας 
για την περίοδο μετά το 2015. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν αρκετές ακόμα συναντήσεις πιθανώς 
αποφασιστικής σημασίας, όπως η Τρίτη Διεθνής Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 
τον Ιούλιο του 2015 και η Διάσκεψη για το Κλίμα COP21 τον Δεκέμβριο στο Παρίσι. Σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, παρατηρούνται χρόνιες ανθρωπιστικές
κρίσεις σε μια Μέση Ανατολή που έχει αποσταθεροποιηθεί από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας και την 
άνοδο του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και από την επιδημία του ιού Έμπολα και διάφορες συγκρούσεις 
στην Αφρική. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η διεθνής αλληλεγγύη συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική στον 
παγκοσμιοποιημένο και ασταθή κόσμο μας. Το ΕΕΑ πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στο πλαίσιο αυτό, κινητοποιώντας την έντονη υποστήριξη του κοινού για τις δεσμεύσεις που θα 
αποδειχθούν απαραίτητες, παρά την οικονομική κρίση που δεσπόζει στο παρασκήνιο της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τη Linda McAvan (S&D, ΗΚ), Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης του ΕΚ, «το 2015 είναι μια 
ευκαιρία να μιλήσουμε για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, να μοιραστούμε αφηγήσεις σχετικά με αυτά 
που έχουμε ήδη επιτύχει, σχετικά με την πρόοδο που έχουμε κάνει όσον αφορά τους αναπτυξιακούς 
στόχους της χιλιετίας και την ουσιαστική διαφορά που έχουν προκαλέσει τα επιτεύγματα αυτά στην 
πραγματικότητα των φτωχότερων χωρών του κόσμου. Ωστόσο, το 2015 πρέπει να είναι κάτι περισσότερο 
από επιτεύγματα του παρελθόντος και μεγαλόστομα λόγια.
Πρέπει επίσης να είναι μια χρονιά δράσης για την ανάπτυξη, ώστε να αφήσει ένα πραγματικό 
κληροδότημα για την ανάπτυξη.» Παρόλο που η ΕΕ συνεχίζει να είναι ο κυριότερος χορηγός επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας, ζητήματα όπως ο κατακερματισμός της βοήθειας (λόγω ανεπαρκούς 
συντονισμού μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών), η συχνά ελλιπής συνοχή μεταξύ των διάφορων πολιτικών 
της ΕΕ, και ιδίως το χάσμα δεσμεύσεων/πληρωμών που επηρεάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, θέτουν προκλήσεις για την αξιοπιστία της ΕΕ ως ηγετικού φορέα ανάπτυξης.
Συνεπώς, το ΕΕΑ θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της 
ευρωπαϊκής και εθνικής συνεργασίας για την ανάπτυξη μέσω ενός υποχρεωτικού μηχανισμού που θα 
προτείνει το ΕΚ και βελτιωμένης συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη (λαμβάνοντας περισσότερο 
υπόψη τον αντίκτυπο άλλων πολιτικών της ΕΕ στην ανάπτυξη), καθώς και προσελκύοντας νέες πηγές 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη.
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