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A fejlesztés európai éve
A gazdasági válság idején, amikor az európaiak kísértést érezhetnek arra, hogy saját nehézségeikre 
összpontosítsanak, az EU a fejlődő világra irányítja politikai figyelmét, a következő mottóval 
összhangban: „A mi világunk, a mi jövőnk, a mi méltóságunk”. 2015 várhatóan globális szinten 
döntő fontosságú év lesz, ez az év a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának végső 
határideje, 2015 szeptemberében tartják az ENSZ különleges csúcstalálkozóját a fenntartható 
fejlesztési célokról, decemberben pedig a párizsi éghajlat-változási konferenciát.

Az év eredete
1983 óta az EU mindig kijelöl egy-egy kérdést, amelyre az adott évben összpontosítanak, ennek célja 
az adott kérdéssel kapcsolatos tudatosság növelése, valamint az, hogy határozott üzenetet küldjenek 
a kérdés politikai jelentőségével kapcsolatban. A kijelölést számos esetben új európai fellépés vagy 
jogszabály követi az érintett területeken. Eddig a legtöbb európai év az EU belső ügyeivel kapcsolatos 
fontos társadalmi kérdésekre összpontosított, a fejlesztés európai éve azonban az első olyan év, amely 
az EU külső fellépésére összpontosít.
Bár a fejlesztési kérdéseknek szentelt év elképzelése 2010–2011-re nyúlik vissza és a fejlesztési 
együttműködés lett platformjának (amely a CONCORD nem kormányzati ernyőszervezet része) 
és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (EGSZB) tulajdonítható, fokozatosan széles körű 
intézményközi támogatást szerzett.

Az Európai Parlament kulcsfontosságú hozzájárulása
Az Európai Parlament vezető szerepet játszott az elképzelés megvalósításában: a 2012. október 23-i, 
a változtatási programról szóló állásfoglalása tartalmazott egy arra vonatkozó konkrét ajánlást, hogy 
2015-öt jelöljék ki a fejlesztés európai évének.
Ezt az ajánlást a Bizottság elnökének írott levelében – amelyet az EGSZB elnöke is aláírt – a Parlament 
elnöke is átvette, és a Bizottság elnökének támogatását kérte ahhoz a javaslathoz, hogy 2015-öt jelöljék 
ki  a fejlesztés európai évének.
A Bizottság által 2013 júliusában benyújtott javaslat alapján a Parlament 2014. április 2-án, majd a 
Tanács 2014. április 14-én hivatalosan is támogatta az arra vonatkozó határozatot, hogy 2015 a 
fejlesztés európai éve legyen. Az Európai Parlament állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy 2015 
megfelelő pillanat az európai fejlesztési politika – amely általánosságban széles körű támogatottságot 
élvez az európai polgárok körében, annak ellenére, hogy a részletekkel nincsenek tisztában – által 
elért eredmények ismertetésére. Az év mottójának gondolatát aktívan előmozdította és megvédte a 
Fejlesztési Bizottság és előadója, aki hangsúlyozta, hogy az „emberi méltóság” gondolata a fejlesztési 
együttműködésben központi helyet foglal el és a fejlesztés európai évének középpontjában kell 
állnia. Az európai parlamenti képviselők azt is hangsúlyozták, hogy az év hozzájárulhat ahhoz, hogy 
szélesebb körben megismertesse a politikák fejlesztési célú koherenciáját, illetve, hogy erősítse Európa 
és a fejlődő országok polgáraiban a felelősségérzetet, a szolidaritást és az adandó lehetőségek iránti 
fogékonyságot ebben a változó és egyre inkább egymásra utalt világban. A képviselők hangsúlyozták 
továbbá, hogy az év során végzett tevékenységekbe teljes mértékben be kell vonni a civil társadalmi 
szervezeteket és a partnerországokat. A globális egymásrautaltság kérdésének a középpontban kell 
állnia annak szemléltetésére, hogy a fejlesztési politika túlmutat a puszta segítségnyújtáson, továbbá 
azért, hogy ösztönözzék a fejlesztés érdekeit szolgáló közvetlen részvételt és kritikus gondolkodást. Az 
európai parlamenti képviselők hangsúlyozták továbbá, hogy fel kell hívni a közvélemény figyelmét a 
fejlesztést akadályozó nemi alapú megkülönböztetés valamennyire formájára.
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A fejlesztés 2015-ös európai évének három hivatalos célja:
1.  Az európai polgárok tájékoztatása az EU és a tagállamok fejlesztési együttműködési 

tevékenységeiről.
2.  A közvetlen részvétel, a kritikus gondolkodás és az aktív érdeklődés ösztönzése az uniós polgárok 

és érdekeltek körében a fejlesztési együttműködés vonatkozásában.
3.  Az uniós fejlesztési együttműködéssel és a globális egymásrautaltsággal kapcsolatos tudatosság 

növelése, valamint a fejlesztésre vonatkozó szakpolitikai koherencia szükségessége átfogóbb 
értelmezésének lehetővé tétele.

A fejlesztés európai évének szervezésej
A fejlesztés európai éve különböző európai és nemzeti szintű eseményekből és fellépésekből (díjak, 
iskolai versenyek, reklámkampányok, viták, sportesemények stb.) fog állni a nemzeti munkaprogramok 
keretében, a civil társadalmi szervezetek és egyéb érdekeltek részvételével. Valamennyi esemény a 
kampány vizuális arculatán, mottóján és tematikus ütemtervén alapul: 12 téma köré szerveznek 
eseményeket európai, nemzeti és helyi szinten. Januárt az „Európa a világban”, februárt pedig az 
„Oktatás” témájának szentelték, márciusban a „Nők és lányok”, áprilisban az „Egészség”, májusban 
a „Béke és biztonság”, júniusban a „Fenntartható zöld fejlődés, tisztességes munkahelyek és 
vállalkozások”, júliusban a „Gyermekek és ifjúság”, augusztusban a „Humanitárius segítségnyújtás”, 
szeptemberben a „Demográfia és migráció”, októberben az „Élelmezésbiztonság”, novemberben a 
„Fenntartható fejlődés és az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés”, decemberben pedig az „Emberi 
jogok és kormányzás” témája kerül középpontba.
A fejlesztés európai évének van egy külön honlapja, amely valamennyi partner számára elérhető, az 
európai fejlesztés évével kapcsolatos közösségi médiával és az érdekeltek Európai Bizottság által kezelt 
csoportjával együtt.

Kiemelt események
Az események között szerepel egy január 9-i rigai megnyitó a Tanács lett elnökségének szervezésében, 
egy január 17-i kulturális esemény, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó március 2-i esemény 
Lettországban, a június 2–3-i Európai Fejlesztési Napok, valamint egy december 8-i záróesemény a 
luxemburgi elnökség szervezésében. Emellett a Régiók Bizottsága ad otthont a decentralizált fejlesztési 
együttműködés június 1–2-án Brüsszelben tartandó konferenciájának, amelyre a várakozások szerint a 
800–1000 résztvevő közül sokan fejlődő országokból érkeznek.

Az Európai Parlament részvétele
Az EP Fejlesztési Bizottsága a fejlesztés európai évének több eseményéhez fog hozzájárulni. Ezek közé 
tartozik egy magas szintű munkacsoport az Európai Fejlesztési Napok alatt, a lányok fejlesztésben 
játszott szerepéről tartandó vita az Európai Parlament 2015. májusi nyílt napjai idején, egy esemény a 
2015-ös milánói világkiállításon, valamint egy parlamentközi bizottsági ülés a nemzeti parlamentekkel 
a 2015 utáni fejlesztési célokról, amelyet az év vége felé tartanak.

Várható hatás a kényes szakpolitikai helyzet összefüggésében
2015 várhatóan döntő év lesz a fejlesztési együttműködés számára, a várakozások szerint a 2015 
szeptemberében a fenntartható fejlődésről szóló különleges csúcstalálkozón kötik a 2015 utáni 
időszakban a millenniumi fejlesztési célok helyébe lépő közös célkitűzésekről szóló megállapodást. Több 
más, potenciálisan döntő eseményre is sor kerül, ilyen például a 2015 júliusában sorra kerülő harmadik 
nemzetközi fejlesztésfinanszírozási konferencia és az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes 
feleinek az éghajlatváltozásról decemberben, Párizsban tartandó konferenciája. Operatív szinten 
krónikus humanitárius válságok figyelhetők meg a szíriai polgárháború és az Iszlám Állam felemelkedése 
által destabilizált Közel-Keleten, illetve az ebolajárvány és a különböző afrikai konfliktusok miatt.   
Mindez azt jelenti, hogy a nemzetközi szolidaritás továbbra is alapvető fontosságú a globalizált és 
változó világban. A fejlesztés európai éve fontos szerepet játszik ebben az összefüggésben azáltal, 
hogy a nyilvánosság jelentős támogatását mozgósítja a szükséges legfontosabb kötelezettségvállalások 
vonatkozásában, az európai gazdasági válság ellenére.
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Linda McAvan (S&D, Egyesült Királyság), az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának elnöke 
szerint „a 2015-ös év lehetőség arra, hogy az uniós fejlesztési politikáról beszéljünk, megosszuk a már 
elért eredményekről, a millenniumi fejlesztési célok megvalósításában elért haladásról, és az ezen 
eredmények által a világ legszegényebb országaiban a helyszínen elért tényleges változásokról szóló 
történeteket. De mindennek a múltbéli eredményeknél és a kedves megjegyzéseknél többről kell 
szólnia.
2015-nek a fejlesztési fellépésekről is szólnia kell, hogy 2015 valós örökséget hagyhasson a 
fejlesztés számára.” Bár továbbra is az EU nyújtja a legtöbb hivatalos fejlesztési támogatást (ODA), 
a segítségnyújtásnak az EU és a tagállamok közötti nem megfelelő koordináció miatti elaprózódása, az 
esetenként gyenge koherencia a különböző uniós politikák között, és különösen az EU költségvetésének 
végrehajtását befolyásoló kötelezettségvállalási/kifizetési szakadék kihívást jelent az EU vezető 
fejlesztési szereplőként képviselt hitelessége számára.
A fejlesztés európai éve ezért lendületet adhat az európai és nemzeti fejlesztési együttműködés közötti 
koordináció javításához az EP által javasolt kötelező mechanizmus és a fejlesztés fokozott szakpolitikai 
koherenciája (vagyis az egyéb uniós politikák fejlesztésre gyakorolt hatásának fokozottabb figyelembe 
vétele) révén, és újabb finanszírozási forrásokat hozhat a fejlesztés számára.

A további tájékozódáshoz
M. Latek: The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, 2015. január.
A. Brown és E. Hefer (szerkesztők), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions 
and global problems need European action, European Think Tanks Group,  2014. szeptember.
Jelen dokumentum – a fejlesztés 2015-ös európai évének elindítását követően – egy januárban közzétett 
rövid feljegyzés frissített változata.
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