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Evropsko leto za razvoj
Evropska unija v obdobju gospodarske krize, ko se Evropejci ukvarjajo predvsem s svojimi težavami, 
svojo politično pozornost v skladu z geslom „Naš svet, naša prihodnost, naše dostojanstvo“ usmerja 
k državam v razvoju. Leto 2015 naj bi bilo odločilno v svetovnem merilu, saj se izteče rok, do katerega 
je treba uresničiti razvojne cilje tisočletja, septembra pa bo potekalo posebno vrhunsko srečanje 
Združenih narodov na temo trajnostnih razvojnih ciljev, decembra pa še konferenca o podnebnih 
spremembah v Parizu.

Ozadje razglasitve evropskega leta
Evropska unija od leta 1983 vsako leto posveti posebnemu tematskemu področju, da bi povečala 
ozaveščenost o njem in opozorila na njegov politični pomen. Mnogokrat so bili pozneje na teh 
področjih sprejeti novi evropski ukrepi ali zakonodaja. Doslej je bil poudarek evropskega leta večinoma 
na pomembnih socialnih temah znotraj Evropske unije, v okviru evropskega leta za razvoj pa je prvič v 
ospredju zunanje ukrepanje Unije.
Ideja, da bi eno leto posvetili razvojnim vprašanjem, se je porodila v obdobju 2010–2011 v okviru 
latvijske platforme za razvojno sodelovanje, ki je del krovne zveze nevladnih organizacij CONCORD, 
in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, postopoma pa je pridobila splošno medinstitucionalno 
podporo.

Pomembni prispevek Evropskega parlamenta
Pri uresničevanju te ideje je imel vodilno vlogo Evropski parlament: v resoluciji z dne 23. oktobra 2012 
o agendi za spremembe je posebej priporočil, da bi leto 2015 razglasili kot evropsko leto za razvoj.
Predsednik Parlamenta je nato priporočilo vključil v pismo predsedniku Komisije, ki ga je podpisal tudi 
predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, in ga pozval, naj podpre predlog o razglasitvi 
leta 2015 kot evropsko leto za razvoj.
Na podlagi predloga, ki ga je Komisija predložila julija 2013, sta Evropski parlament 2. aprila in Svet 
14. aprila 2014 uradno potrdila odločitev o tem, da bo leto 2015 evropsko leto za razvoj.  Evropski 
parlament je v resoluciji navedel, da je leto 2015 primeren čas, da se predstavijo dosežki evropske 
razvojne politike, ki jo evropski državljani na splošno sicer podpirajo, čeprav z njo niso podrobno 
seznanjeni. Zamisel glede slogana sta dejavno promovirala in zagovarjala Odbor za razvoj in njegov 
poročevalec, ki je dejal, da mora biti v središču evropskega leta za razvoj ideja, da je glavna skrb 
razvojnega sodelovanja človekovo dostojanstvo. Tudi poslanci Evropskega parlamenta
so poudarili, da lahko to leto prispeva k širšemu razumevanju pomena usklajenosti politik za razvoj pri 
zmanjševanju negativnih posledic, ki jih imajo za države v razvoju druge politike, ki niso povezane s 
pomočjo, med Evropejci in državljani držav v razvoju pa lahko prispeva k občutku skupne odgovornosti, 
solidarnosti in skupnih priložnosti v spreminjajočem se svetu, v katerem smo vse bolj soodvisni. 
Opozorili so, da morajo biti v dejavnosti, ki bodo potekale v okviru evropskega leta, popolnoma 
vključene organizacije civilne družbe in partnerske države. Glavni poudarek bi moral biti na vprašanju 
svetovne soodvisnosti: tako bi ponazorili, da pri razvojni politiki ne gre zgolj za pomoč, spodbudili pa 
bi tudi neposredno
sodelovanje in kritično razmišljanje v korist razvoju. Poslanci so še poudarili, da je treba javnost bolje 
ozavestiti o vseh oblikah diskriminacije na podlagi spola kot oviri za razvoj.
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Trije uradni cilji evropskega leta za razvoj 2015:
1.  evropske državljane seznaniti z dejavnostmi Evropske unije in držav članic v okviru razvojnega 

sodelovanja,
2.  spodbuditi neposredno sodelovanje, kritično razmišljanje in dejavno zanimanje državljanov 

Evropske unije in deležnikov za razvojno sodelovanje,
3.  dvigniti zavest o prednostih razvojnega sodelovanja Evropske unije in svetovni soodvisnosti ter 

omogočiti širše razumevanje potreb za usklajenost politik za razvoj.

Organizacija evropskega leta za razvoj
V okviru evropskega leta za razvoj bodo na evropski in nacionalni ravni v sodelovanju z organizacijami 
civilne družbe in drugimi deležniki organizirani številni dogodki in dejavnosti (nagrade, šolski natečaji, 
oglaševalske kampanje, razprave, športni dogodki itd.). Vsi dogodki bodo temeljili na vizualni podobi 
kampanje, sloganu in tematskem koledarju: dogodki, organizirani na evropski, nacionalni in lokalni 
ravni, bodo zasnovani okoli 12 tematskih področij. Januar je bil posvečen temi Evropa v svetu, februar 
izobraževanju, marec ženskam in dekletom, aprila bo poudarek na zdravju, maja na miru in varnosti, 
junijsko tematsko področje bo trajnostna zelena rast, dostojna delovna mesta in podjetja, julij bo 
posvečen otrokom in mladim, avgust humanitarni pomoči, september demografiji in migracijam, 
oktober prehranski varnosti, november trajnostnemu razvoju in podnebnim ukrepom, december pa 
človekovim pravicam in upravljanju.
Za evropsko leto za razvoj je bilo vzpostavljeno posebno spletno mesto, ki je dostopno vsem partnerjem, 
vključno z družbenimi mediji in posebno skupino deležnikov, ki deluje pod okriljem Evropske komisije.

Glavni dogodki
Otvoritveni dogodek je v okviru latvijskega predsedovanja Svetu potekal 9. januarja v Rigi , temu sta 
sledila kulturni dogodek 17. januarja in dogodek na temo enakosti spolov 2. marca v Latviji. 2. in 3. 
junija bodo potekali evropski dnevi za razvoj, zaključni dogodek pa bo organiziran 8. decembra v okviru 
luksemburškega predsedovanja. Poleg tega bo Odbor regij 1. in 2. junija v Bruslju organiziral konferenco 
o decentraliziranem sodelovanju, ki naj bi se je udeležilo 800 do 1000 udeležencev, od katerih naj bi 
bili mnogi iz držav v razvoju.

Sodelovanje Evropskega parlamenta
Odbor Evropskega parlamenta za razvoj bo sodeloval pri več dogodkih evropskega leta za razvoj. Mednje 
sodijo okrogla miza na visoki ravni v okviru evropskih dni za razvoj, razprava o dekletih kot akterkah 
razvoja, ki bo potekala maja 2015 v okviru dneva odprtih vrat Evropskega parlamenta, dogodek na 
razstavi Expo 2015 v Milanu in seja medparlamentarnega odbora z nacionalnimi parlamenti o razvojnih 
ciljih po letu 2015, ki bo organizirana proti koncu leta.

Pričakovani učinek v zahtevnem okviru politike
Leto 2015 naj bi bilo odločilno za razvojno sodelovanje, saj naj bi septembra 2015 na posebnem 
vrhunskem srečanju o trajnostnem razvoju sprejeli sporazum o novem sklopu skupnih ciljev za obdobje 
po letu 2015, ki bo nadomestil razvojne cilje tisočletja. Organizirani bodo tudi drugi, potencialno 
odločilni dogodki, na primer tretja mednarodna konferenca o financiranju za razvoj julija 2015 in 
konferenca pogodbenic (COP21) o spremembi podnebja, ki bo decembra v Parizu. Na operativni ravni 
se srečujemo s ponavljajočimi se humanitarnimi
krizami na Bližnjem vzhodu, ki sta ga destabilizirala državljanska vojna v Siriji in vzpon Islamske države, 
pa tudi v Afriki zaradi epidemije ebole in različnih konfliktov. Vse to pomeni, da je v tem globaliziranem 
in nestabilnem svetu še vedno nadvse pomembna mednarodna solidarnost. Evropsko leto za razvoj 
ima v tem kontekstu pomembno vlogo: mobilizirati močno javno podporo za glavne zaveze, ki jih bo 
treba sprejeti kljub gospodarski krizi v Evropi.
Predsednica Odbora Evropskega parlamenta za razvoj Linda McAvan (S&D, Združeno kraljestvo) meni, 
da je leto 2015 priložnost za razpravo o razvojni politiki EU ter o dosedanjih dosežkih in napredku pri 
uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja ter o tem, kaj se je zaradi teh dosežkov zares spremenilo v 
najrevnejših državah sveta. Pri tem pa ne bi smeli ostati le pri preteklih dosežkih in lepih besedah.
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Leto 2015 mora biti tudi leto ukrepanja za razvoj, da bomo na tem področju resnično nekaj naredili 
za prihodnost. Čeprav Evropska unija še vedno prispeva največ uradne razvojne pomoči, pa zaradi 
razdrobljene pomoči (ki je posledica nezadostne usklajenosti med Evropsko unijo in državami 
članicami), včasih pa tudi zaradi precej nepovezanih politik Evropske unije in zlasti zaradi vrzeli v 
obveznostih/plačilih, ki vplivajo na izvajanje proračuna EU, težko verodostojno nastopa kot vodilna 
akterka za razvoj.Rok 2015 musi także być rokiem działań na rzecz rozwoju, tak aby pozostała po 
nim rzeczywista spuścizna w tej dziedzinie”. Wprawdzie UE pozostaje największym dawcą oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA), jednak kwestie związane z fragmentaryzacją pomocy (ze względu na 
niewystarczającą koordynację między UE a państwami członkowskimi), niekiedy słaba spójność 
między poszczególnymi dziedzinami polityki UE, a w szczególności rozziew między zobowiązaniami a 
płatnościami, który wpływa na wykonanie budżetu UE, podważają wiarygodność UE jako wiodącego 
podmiotu w dziedzinie rozwoju.
Zato bi lahko bilo evropsko leto za razvoj spodbuda za boljšo koordinacijo med evropskim in nacionalnim 
razvojnim sodelovanjem: to bi lahko po predlogu EP dosegli z nekakšnim obveznim mehanizmom za 
boljšo povezanost politik za razvoj (npr. tako, da bi se bolj upošteval učinek drugih politik EU na razvoj) 
in za vključitev novih virov za financiranje razvoja.

Dodatni viri:
M. Latek, The challenge of coordination of EU development policies, EPRS, januar 2015
A. Brown in E. Hefer (ur.), Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and 
global problems need European action, European Think Tanks Group, september 2014.
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