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Anul European pentru 
Dezvoltare
În contextul unei crize economice, când europenii sunt tentați să se concentreze asupra 
dificultăților cu care se confruntă fiecare dintre ei, UE își îndreaptă atenția politică asupra țărilor 
în curs de dezvoltare, în concordanță cu mottoul „Lumea noastră, viitorul nostru, demnitatea 
noastră”. 2015 se preconizează a fi un an esențial la nivel global, constituind termenul final 
pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și anul în care au loc Summitul special 
al ONU privind obiectivele de dezvoltare durabilă (în septembrie), precum și Conferința de la 
Paris privind schimbările climatice (în decembrie).

Originea anului
Din 1983, UE a desemnat câte o temă centrală de interes pentru fiecare an, în vederea sensibilizării 
publicului larg cu privire la subiectul respectiv și a transmiterii unui semnal puternic referitor la 
semnificația sa politică. În multe cazuri, desemnarea temei a fost urmată de noi acțiuni sau legislații 
europene în domeniile relevante. Până în prezent, majoritatea anilor europeni s-au concentrat pe 
chestiuni sociale de importanță internă pentru UE, însă Anul European pentru Dezvoltare (AED) este 
primul an care se concentrează asupra acțiunii externe a UE.
Deși ideea unui an consacrat chestiunilor în domeniul dezvoltării, apărută pentru prima dată în 2010-
2011, îi aparține Platformei letone pentru cooperare pentru dezvoltare (care face parte din confederația 
ONG-urilor CONCORD) și Comitetului Economic și Social European (CESE), aceasta a câștigat treptat un 
sprijin interinstituțional larg.

Contribuția esențială a Parlamentului European
PE a avut un rol principal în punerea în practică a acestei idei, prin Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 
referitoare la o agendă a schimbării, care conținea o recomandare specifică de a desemna anului 2015 
drept Anul European pentru Dezvoltare.
Această recomandare a fost preluată ulterior de Președintele Parlamentului care, într-o scrisoare 
cosemnată de Președintele CESE și adresată Președintelui Comisiei, îi solicita acestuia din urmă să 
sprijine propunerea privind desemnarea anului 2015 drept Anul European pentru Dezvoltare.
Pe baza unei propuneri a Comisiei prezentate în iulie 2013, Parlamentul și Consiliul, la 2 aprilie și, 
respectiv, 14 aprilie 2014, au sprijinit în mod oficial decizia privind desemnarea anului 2015 drept 
Anul European pentru Dezvoltare. PE a subliniat în rezoluția sa că 2015 este un moment oportun 
pentru prezentarea realizărilor politicii europene pentru dezvoltare, care, în general, beneficiază de 
un sprijin larg din partea cetățenilor europeni, deși aceștia nu o cunosc în detaliu. Ideea mottoului 
Anului European pentru Dezvoltare a fost promovată și apărată activ de Comisia pentru dezvoltare 
și de raportorul rău, care a subliniat că noțiunea de „demnitate umană”, ca principală preocupare 
a cooperării pentru dezvoltare, ar trebui să se afle în centrul Anului European pentru Dezvoltare. 
Deputații din PE au subliniat, de asemenea, că acest an ar putea contribui la o mai largă înțelegere a 
coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, în vederea reducerii impactului negativ asupra țărilor în 
curs de dezvoltare al politicilor care nu vizează ajutoarele, precum și a promovării în rândul cetățenilor
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europeni și al țărilor în curs de dezvoltare a unui simț al responsabilității comune, al solidarității și 
al oportunității în cadrul unei lumi aflate în schimbare și din ce în ce mai independente. Deputații 
din PE au subliniat nevoia implicării depline a organizațiilor societății civile și a țărilor partenere în 
cadrul activităților desfășurate cu ocazia Anului European pentru Dezvoltare. Chestiunea referitoare 
la interdependența mondială ar trebui să constituie un element esențial, pentru a ilustra că politica 
pentru dezvoltare nu se limitează la asistență, precum și pentru a stimula implicarea directă și reflecția 
critică, în favoarea dezvoltării. Deputații din PE au subliniat, de asemenea, nevoia de a sensibiliza 
opinia publică cu privire la toate formele de discriminare bazată pe gen, care constituie un obstacol în 
calea dezvoltării.

Cele trei obiective oficiale ale AED 2015:
1.  informarea cetățenilor europeni cu privire la activitățile de cooperare pentru dezvoltare ale UE 

și ale statelor sale membre;
2.  promovarea în rândul cetățenilor UE și al părților interesate a implicării directe, a gândirii critice 

și a interesului activ în cooperarea pentru dezvoltare;
3.  sensibilizarea opiniei publice cu privire la beneficiile cooperării pentru dezvoltare a UE și ale 

interdependenței mondiale și favorizarea unei înțelegeri mai largi a nevoii de coerență a politicilor 
în favoarea dezvoltării.

Organizarea Anului European pentru Dezvoltare
În cadrul AED se vor organiza diferite evenimente și acțiuni (premii, concursuri școlare, campanii 
publicitare, dezbateri, evenimente sportive etc.) la nivel european și național, sub egida programelor 
de lucru naționale, cu implicarea organizațiilor societății civile și a altor părți interesate. Toate 
evenimentele se vor baza pe identitatea vizuală și mottoul campaniei, precum și pe calendarul tematic 
al acesteia: evenimentele organizate la nivel european, național și local vor fi structurate pe 12 teme. 
Luna ianuarie a fost consacrată temei privind „Europa în lume”, iar februarie temei privind „Educația”; 
luna martie se concentrează asupra „Femeilor și fetelor”, aprilie asupra „Sănătății”, mai asupra ”Păcii 
și securității”, iunie asupra temei privind „Creșterea ecologică durabilă, locurile de muncă decente și 
întreprinderile”, iulie asupra „Copiilor și tineretului”, august asupra „Ajutorului umanitar”, septembrie 
asupra ”Demografiei și migrației”, octombrie asupra „Securității alimentare”, noiembrie asupra 
„Dezvoltării durabile și politicilor climatice”, iar decembrie asupra „Drepturilor omului și guvernanței”.
Există un site de internet special pentru AED, accesibil tuturor partenerilor, precum și platforme sociale 
pentru AED și un Grup al părților interesate gestionat de Comisia Europeană.

Evenimente emblematice
Printre evenimentele din cadrul AED se numără inaugurarea sa la Riga (găzduită de Președinția letonă 
a Consiliului) la 9 ianuarie, un eveniment cultural organizat la 17 ianuarie, un eveniment în domeniul 
egalității dintre femei și bărbați organizat în Letonia la 2 martie, Zilele europene ale dezvoltării la 2 și 
3 iunie, precum și un eveniment de încheiere organizat de Președinția luxemburgheză la 8 decembrie. 
De asemenea, Comitetul Regiunilor găzduiește „Forumul european al cooperării descentralizate”, care 
se va desfășura la 1 și 2 iunie la Bruxelles și la care vor participa între 800 și 1 000 de persoane, dintre 
care multe vor proveni probabil din țări în curs de dezvoltare.

Implicarea Parlamentului European
Comisia pentru dezvoltare a PE va contribui la mai multe evenimente din cadrul AED, printre care la un 
grup la nivel înalt în cadrul Zilelor europene ale dezvoltării, la o dezbatere privind fetele în calitate de 
actori în domeniul dezvoltării în cadrul Zilelor Porților Deschise ale PE din mai 2015, la un eveniment în 
cadrul EXPO 2015 de la Milano și la o reuniune a comisiei interparlamentare cu parlamentele naționale 
cu privire la obiectivele pentru dezvoltare post-2015, care urmează să fie organizată spre sfârșitul 
anului.
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Impactul preconizat într-un context politic tensionat 
2015 se prevede a fi un an esențial în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, ținând seama 
de acordul care urmează să se semneze în cadrul Summitului special privind dezvoltarea durabilă din 
septembrie 2015, în vederea definirii unui nou set de obiective comune pentru perioada de după 2015 
în locul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. De asemenea, vor avea loc diferite alte evenimente 
care ar putea fi decisive, precum cea de a treia Conferință internațională privind finanțarea pentru 
dezvoltare din iulie 2015 și Conferința privind schimbările climatice (COP21) din decembrie, de la Paris. 
La nivel operațional, suntem martorii unor crize umanitare cronice în Orientul Mijlociu destabilizat de 
războiul civil din Siria și de ascensiunea Statului Islamic, în paralel cu epidemia de Ebola și cu diverse 
conflicte din Africa. Prin urmare, solidaritatea internațională rămâne esențială în cadrul unei lumi 
globalizate și volatile. AED are un rol important în acest sens, prin mobilizarea unui sprijin public ferm 
pentru principalele angajamente de care va fi nevoie, în ciuda contextului crizei economice din Europa.
Potrivit Lindei McAvan (S&D, Regatul Unit), președinta Comisiei pentru dezvoltare a PE, „2015 constituie 
o oportunitate de a vorbi despre politica pentru dezvoltare a UE și de a face schimb de informații cu 
privire la rezultatele deja atinse, la progresele înregistrate de Obiectivele de dezvoltare ale mileniului 
și la schimbările reale aduse de aceste realizări la fața locului în cele mai sărace țări din lume. Totuși, 
nu trebuie să se limiteze la realizări anterioare și la cuvinte calde.
2015 trebuie să fie, de asemenea, anul acțiunilor în domeniul dezvoltării, astfel încât să constituie un 
adevărat patrimoniu pentru dezvoltare.” Deși UE rămâne cel mai mare furnizor de asistență oficială 
pentru dezvoltare (AOD), chestiunile legate de fragmentarea ajutorului (din cauza unei coordonări 
insuficiente între UE și statele membre), coerența redusă care există uneori la nivelul diferitelor politici 
ale UE și, îndeosebi, decalajul dintre angajamente și plăți care afectează buna punere în aplicare a 
bugetului UE, pun la încercare credibilitatea UE în calitate de cel mai mare actor în materie de 
dezvoltare.
Prin urmare, AED ar putea servi drept motor pentru îmbunătățirea coordonării între cooperarea 
pentru dezvoltare europeană și cea națională prin intermediul unui mecanism obligatoriu propus de 
PE și printr-o mai bună coerență a politicilor în favoarea dezvoltării (și anume, ținând seama într-o mai 
mare măsură de impactul altor politici ale UE asupra dezvoltării) și ar putea contribui la atragerea de 
noi surse de finanțare pentru dezvoltare.

Informații suplimentare
M Latek, The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, ianuarie 2015.
A Brown și E Hefer (editori), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and 
global problems need European action, Grupul de reflecție european, septembrie 2014.
Aceasta este o versiune actualizată, în urma lansării AED 2015, a unei note „Pe scurt” publicate în 
ianuarie.

 

http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.html
http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html
http://www.un.org/esa/ffd/overview/third-conference-ffd.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29542146
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9136.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9136.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_ATA%282015%29545716

