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Majanduskriisi ajal, kui eurooplased kipuvad keskenduma omaenda raskustele, suunab EL oma 
poliitilise tähelepanu arengumaadele, lähtudes juhtlausest „Meie maailm, meie tulevik, meie 
väärikus”. Oodatavasti saab 2015. aasta olema maailmas pöördeline aasta, mil jõuab kätte 
aastatuhande arengueesmärkide saavutamise lõpptähtaeg, lisaks toimub septembris säästva 
arengu eesmärkide teemal ÜRO erakorraline tippkohtumine ja detsembris Pariisi kliimakonverents.

Arenguaasta sünnilugu
1983. aastast alates on EL igal aastal valinud välja ühe keskse teema, millest ta soovib kasvatada teadlikkust 
ja saata selge signaali selle poliitilise tähtsuse kohta. Paljudel juhtudel on aasta teema nimetamisele 
järgnenud uued Euroopa tasandi meetmed või õigusaktid vastavas valdkonnas. Seni on enamik Euroopa 
aastaid keskendunud tähtsatele sotsiaalsetele ELi siseteemadele, kuid Euroopa arenguaasta on esimene 
aasta, mis keskendub ELi välistegevusele.
Arenguküsimustele pühendatud aasta mõte sündis juba aastatel 2010–2011 Läti arengukoostöö platvormil 
(mis kuulub VVOde katusorganisatsiooni CONCORD) ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (EMSK) 
ning sai järk-järgult laialdase institutsioonidevahelise toetuse osaliseks.

Euroopa Parlamendi põhipanus
Euroopa Parlamendil oli mõtte teokssaamisel juhtiv roll: parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta resolutsioonis 
muutuste kava kohta soovitati nimetada 2015. aasta Euroopa arenguaastaks.
Sellest soovitusest lähtus parlamendi president komisjoni presidendile saadetud kirjas, millele kirjutas alla 
ka EMSK president ja milles paluti toetust ettepanekule nimetada 2015. aasta Euroopa arenguaastaks.
Võttes aluseks 2013. aasta juulis esitatud komisjoni ettepaneku, kiitis parlament 2. aprillil ja seejärel nõukogu 
14. aprillil 2014 ametlikult heaks otsuse nimetada 2015. aasta Euroopa arenguaastaks. Oma resolutsioonis 
rõhutas parlament, et 2015. aasta on sobiv aeg tutvustamaks saavutusi Euroopa arengupoliitikas, mida 
suurem osa Euroopa kodanikke üldiselt küll toetab, aga mille üksikasju nad ei tea. Aasta juhtlause mõtet 
toetas ja kaitses aktiivselt arengukomisjon ja selle raportöör, kes rõhutas, et inimväärikuse mõiste peaks 
arengukoostöö põhiküsimusena olema Euroopa arenguaasta keskmes. Samuti
rõhutasid parlamendiliikmed, et arenguaasta aitaks paremini mõista poliitikavaldkondade arengusidusust, 
mille eesmärk on vähendada abiga mitteseotud poliitika negatiivset mõju arengumaadele, ning edendada 
Euroopa ja arengumaade kodanike seas ühise vastutuse, solidaarsuse ja võimaluse tunnet muutuvas ja üha 
rohkem vastastikku sõltuvas maailmas. Ka rõhutasid nad, et arenguaasta tegevustesse tuleb täiel määral 
kaasata kodanikuühiskonna organisatsioonid ja partnerriigid. Põhitähelepanu tuleks pöörata ülemaailmse 
vastastikuse sõltuvuse teemale, et näidata, et arengupoliitika on rohkem kui ainult abi, ning edenda arengut 
soosivat
otsest osalemist ja kriitilist mõtlemist. Parlamendiliikmed rõhutasid ka vajadust kasvatada üldsuse 
teadlikkust arengut takistava soolise diskrimineerimise kõigist vormidest.
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Euroopa arenguaasta 2015 kolm ametlikku eesmärki: 
1. teavitada Euroopa kodanikke ELi ja liikmesriikide tegevusest arengukoostöö alal;
2.  edendada ELi kodanike ja sidusrühmade seas otsest osalemist arengukoostöös, kriitilist mõtlemist selle 

üle ja aktiivset huvi selle vastu;
3.  kasvatada teadlikkust ELi arengukoostööst saadavast kasust ja ülemaailmsest vastastikusest sõltuvusest 

ning võimaldada paremini mõista vajadust poliitikavaldkondade arengusidususe järele.

Euroopa arenguaasta korraldus
Euroopa arenguaasta hõlmab mitmesuguseid üritusi ja tegevusi (auhinnad, koolide võistlused, 
reklaamikampaaniad, arutelud, spordiüritused jne), mis toimuvad Euroopa ja riigi tasandil riiklike 
tööprogrammide raames ning milles osalevad kodanikuühiskonna organisatsioonid ja muud sidusrühmad. 
Kõigi ürituste alus on kampaania visuaalne identiteet, juhtlause ja temaatiline kalender: Euroopa, riigi 
ja kohalikul tasandil korraldavad üritused rühmituvad 12 teema ümber. Jaanuaris on teemaks „Euroopa 
maailmas”, veebruaris „Haridus”, märtsis „Naised ja tüdrukud”, aprillis „Tervishoid”, mais „Rahu ja julgeolek”, 
juunis „Säästev keskkonnahoidlik majanduskasv, inimväärsed töökohad ja ettevõtjad ”, juulis „Lapsed ja 
noored”, augustis „Humanitaarabi”, septembris „Demograafia ja ränne”, oktoobris „Toiduga kindlustatus”, 
novembris „Säästev areng ja kliimameetmed” ning detsembris „Inimõigused ja valitsemistava”.
Euroopa arenguaastal on oma veebisait, millele pääsevad ligi kõik partnerid, samuti sotsiaalmeedia 
väljundid ja Euroopa Komisjoni hallatav sidusrühmade ühendus.

Tähtsamad üritused
Ürituste hulka kuuluvad avaüritus Riias (võõrustab nõukogu eesistuja Läti) 9. jaanuaril, kultuuriüritus 
17. jaanuaril, sooteemaline üritus Lätis 2. märtsil, Euroopa arengupäevad 2. ja 3. juunil ning eesistuja 
Luksemburgi korraldatav lõpuüritus 8. detsembril. Lisaks võõrustab Regioonide Komitee detsentraliseeritud 
koostöö konverentsi, mis toimub 1. ja 2. juunil Brüsselis ning millele oodatakse 800-1000 osalejat, neist 
paljusid arengumaadest.

Euroopa Parlamendi osalemine
EP arengukomisjon aitab kaasa mitme arenguaasta ürituse korraldamisele. Nende hulka kuuluvad 
kõrgetasemeline töörühm Euroopa arengupäevade raames, arutelu tütarlaste kui arengus osalejate 
üle EP lahtiste uste päevade ajal 2015. aasta mais, üritus maailmanäitusel EXPO 2015 Milanos ning 
parlamentidevaheline komisjonide koosolek riikide parlamentidega 2015. aasta järgsete arengueesmärkide 
teemal, mis toimub aasta lõpupoole.

Oodatav mõju rahutul poliitilisel taustal
Oodatavasti saab 2015. aasta olema arengukoostöös pöördeline aasta, mil septembris toimuval säästva 
arengu teemalisel erakorralisel tippkohtumisel loodetakse jõuda kokkuleppele uute ühiste eesmärkide 
osas, mis asendavad 2015. aasta järgsel perioodil aastatuhande arengueesmärgid. Toimub veel teisi 
potentsiaalselt otsustava tähtsusega üritusi, nagu arengu rahastamise kolmas rahvusvaheline konverents 
2015. aasta juulis ja COP21 kliimakonverents detsembris Pariisis. Tegutsemistasandil seisame silmitsi 
krooniliste humanitaarkriisidega
Lähis-Idas, mida on destabiliseerinud Süüria kodusõda ja ISi esilekerkimine, ning ebolaepideemia ja mitmete 
konfliktidega Aafrikas. See kõik tähendab, et rahvusvaheline solidaarsus on globaliseerunud ja muutlikus 
maailmas endiselt oluline. Euroopa arenguaastal on selles kontekstis täita tähtis roll üldsuse tugeva toetuse 
tagamisel suurtele kohustustele, mis on vajalikud Euroopas valitsevast majanduskriisist hoolimata.
EP arengukomisjoni esimehe Linda McAvani (S&D, Ühendkuningriik) sõnul on „2015. aasta võimalus 
rääkida ELi arengupoliitikast, jagada teistega lugusid sellest, mis on juba saavutatud, aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisel tehtud edusammudest ja tõelistest muutustest, mis on nende saavutuste 
põhjal maailma kõige vaesemates riikides toimunud. Kuid me ei saa piirduda üksnes mineviku saavutuste 
ja soojade sõnadega.
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2015. aasta peab olema ka arengutegevuse aasta, nii et 2015. aastast jääks maha tõeline arengupärand.” 
Kuigi EL on jätkuvalt suurim ametliku arenguabi andja, seavad abi killustatus (ELi ja liikmesriikide vahelise 
ebapiisava kooskõlastamise tõttu), ELi eri poliitikavaldkondade mõnikord vähene sidusus ning eriti ELi eelarve 
täitmist mõjutav kohustuste ja maksete vaheline lünk kahtluse alla ELi usaldusväärsuse arengutegevuses 
juhtiva osalejana.
Sellepärast võib Euroopa arenguaasta anda tõuke, et parandada Euroopa ja riikide tasandi arengukoostöö 
kooskõlastamist EP pakutud kohustusliku mehhanismi ja poliitikavaldkondade parema arengusidususe 
(st võttes rohkem arvesse teiste ELi poliitikavaldkondade mõju arengule) abil ning tuua sisse uusi arengu 
rahastamise allikaid.
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