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GONDOLKODJUNK EURÓPÁRÓL!  
ÚTMUTATÓ AZ RB-TAGOK SZÁMÁRA HELYI RENDEZVÉNYEK SZE RVEZÉSÉHEZ 

 
A „GONDOLKODJUNK EURÓPÁRÓL” KEZDEMÉNYEZÉS 

 

A „Gondolkodjunk Európáról”  kezdeményezést a Régiók Európai Bizottsága indította annak 
érdekében, hogy teret adjon a polgároknak arra, hogy ismertessék elképzeléseiket, gondolataikat és 
véleményeiket arról, hogy milyennek kellene lennie az Európai Uniónak. Ezért a regionális és helyi 
önkormányzatok felkérést kapnak arra, hogy kezdeményezzenek párbeszédet polgáraikkal, és 
gyűjtsenek visszajelzéseket arról, hogy milyen aggályaik, gondolataik, javaslataik és ötleteik vannak 
az EU jövőjét illetően. Az RB vállalja, hogy közvetíti a polgárok mondanivalóját az Európa jövőjének 
kialakításáról folyó politikai vitában, illetve hogy hétköznapi nyelven folytat velük párbeszédet a 
közös értékekről, továbbá lehetőséget biztosít számukra arra, hogy aggályaikat és konkrét javaslataikat 
megjelenítsék az uniós szintű vitában. 
 
A Régiók Európai Bizottsága (RB) tagjainak önkéntes kezdeményezése alapján készen áll arra, hogy 
támogassa helyi szintű rendezvények szervezését 2017 folyamán egész Európában. Ezek 
elsősorban „civil párbeszéd” formáját öltik a tagállamokban a tagok, régiók, megyék, városok és ezek 
nemzeti szövetségei kezdeményezésére, a szervezésre pedig más uniós intézményekkel partnerségben 
kerül sor. 
 
Ezen túlmenően a regionális parlamentek vagy helyi képviselő-testületek politikai vitákat is 
kezdeményezhetnek „Gondolkodjunk Európáról” címmel. E viták eredménye vagy az esetlegesen 
elfogadott nyilatkozatok vagy állásfoglalások bekerülhetnek az RB „Gondolkodjunk Európáról: a 
regionális és helyi önkormányzatok felszólalnak az Európai Unió iránti bizalom helyreállítása 
érdekében” című véleményébe, amelynek elkészítését az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk kérte.  
 
A „Gondolkodjunk Európáról” kezdeményezés keretében 2017-ben megrendezett helyi szintű 
rendezvénysorozat eredményét felhasználjuk az EU-ról való gondolkodás folyamatához teendő RB-s 
hozzájárulásban, amelynek alapja egyrészt egy a Régiók Európai Bizottsága 2017. februári plenáris 
ülésén elfogadásra kerülő állásfoglalás Európa jövőjéről; másrészt pedig egy vélemény 
„Gondolkodjunk Európáról: a regionális és helyi önkormányzatok felszólalnak az Európai Unió iránti 
bizalom helyreállítása érdekében” címmel, amely várhatóan 2018 októberében, a 2019. évi európai 

választási kampány megindítása előtt kerül elfogadásra. 



MIKÉNT TÁMOGATHATJA AZ RB A HELYI SZINT Ű RENDEZVÉNYEKET? 
 

Az RB (például) az alábbi fellépések költségeit fedezheti, a pénzügyi eszközök rendelkezésre 
állásának függvényében: 
Támogatás a rendezvény lebonyolítása előtt 
� A rendezvény tervezéséhez – támogatás a rendezvény megtervezéséhez, például napirend / 

moderátor / előadók / szervezési feladatok koordinálása / helyszín kiválasztása / a helyszín 
berendezése / vizuális megjelenítés, dekoráció 

� Előadói eszköztár az RB-tagok számára: például javaslatok a vita strukturálására / 
logóhasználati útmutató / visszajelzésgyűjtés a rendezvényről 

A rendezvény lebonyolítása 
� A moderátorok költségei 
� Tolmácsolás – fél nap  
� Kommunikációs támogatás: a sajtó, az internet, illetve audiovizuális és közösségi média 

segítségével 
� Az utazási költségek megtérítése korlátozott számú RB-tag számára, akik 

előadóként/felszólalóként vesznek részt a rendezvényen 
� Terjesztés: anyagok, kiadványok és a „Gondolkodjunk Európáról” egyedi roll up bannerei 
� Ad hoc médiapartnerségek a rendezvény ismertségének maximalizálása érdekében 
� Ad hoc kampányok a közösségi médiában, hogy minél többen tudjanak a rendezvényről 

 
 

A SZERVEZŐ FELADATAI 
 

• Logisztika, helyszín és a műszaki berendezések biztosítása  

• Az előadók meghívása 
• Kommunikációs tevékenységek kialakítása (a regionális, helyi sajtóban) 

• A visszajelzések összegyűjtésének megszervezése (a mobilalkalmazás is használható) és az 
eredmények feldolgozása az RB munkájában való felhasználásuk érdekében 

 
 

MIRE VAN SZÜKSÉG EGY HELYI RENDEZVÉNY RB-VEL KÖZÖSE N TÖRTÉNŐ 
MEGSZERVEZÉSÉHEZ? 

 

1. A helyi rendezvényt egy RB-tagnak kell támogatnia, kezdeményeznie, illetve részt kell 
vennie azon. 

 
2. A rendezvény sikerének kulcsa a szervező önkormányzat és a partnerek erős 

elkötelezettsége és motivációja. 
 
 

NÉHÁNY TIPP A JOBB SZERVEZÉSHEZ 
 

1. Időben ossza meg elképzelését és a menetrendet a Régiók Európai Bizottságával: a 
bonyolult dolgokat időben meg kell beszélni. Tervezzünk együtt! 



 
2. Kövesse a civil párbeszéd formátumát és igazítsa hozzá a rendezvény koncepcióját a régió 

vagy város helyi tematikus prioritásaihoz! 
 
3. Ügyeljen a politikai és nemi egyensúlyra, valamint biztosítsa a különféle politikai álláspontok 

képviseletét!  
 
4. Keressen szinergiákat: a rendezvényt össze lehet kapcsolni az RB kihelyezett tevékenységeivel  

és/vagy a témába vágó nemzeti szintű rendezvényekkel (például nemzeti/európai szövetségek 
közgyűléseivel). 

 
5. Keressen partnereket: lépjen kapcsolatba az uniós intézményekkel! Partnerek lehetnek a 

„Europe Direct” tájékoztató központok, a képviseletek vagy az EP tájékoztatási irodái is, illetve 
az Európa a régiómban honlapon is talál kapcsolattartókat. 

 
6. Ügyeljen a megfelelő dokumentációra (fényképek, videók, riportok), használja ki a 

médiapartnereit (sajtó, televízió, rádió) és a közösségi médiát! Kommunikációs csoportunk 
készséggel nyújt segítséget. 

 
7. Merítsen ihletet más rendezvényekből, amelyeket más RB-tagok, régiók és városok 

kezdeményezésére szerveznek szerte Európában! Korábbi helyi rendezvényekről honlapunkon 
tájékozódhat. 

 

HOGYAN ÉPÜL FEL EGY HELYI RENDEZVÉNY?  

 

� Struktúra:  kétórás vita az előadók és a résztvevők között, amit egy hivatásos újságíró moderál. 
Az előadók főként a moderátor és a közönség kérdéseire válaszolnak. 
A civil párbeszéd formátuma: részvételen alapuló, nyitott formátum, amelynek alapja, hogy 
nyílt teret adnak a résztvevők és a politikai képviselők közötti vitának .  

 
� Előadók/vitapartnerek:  legfeljebb négy RB-tag (köztük a szervező). Egyéb felszólalók: a 

nemzeti kormányzat, más uniós intézmények képviselői (EP-tagok, európai biztosok), egy adott 
téma szakértői, civil társadalmi képviselők. A felszólalók számát korlátozni kell, hogy valódi 
párbeszéd jöhessen létre a közönséggel. 

 
� A rendezvény tartalma/témája: a civil párbeszéd számára nincsen kötelezően meghatározott 

téma. Általában az alábbi kérdésköröket lehet megvitatni: demokratikus deficit, migránsok 
integrációja, radikalizálódás, beruházások, társadalmi, gazdasági, területi kohézió, 
fiatalok készségei, digitális menetrend, energiaunió, környezet, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, szociálpolitika, a globalizáció kezelése, gazdasági modellek Európa számára. 

 
� Valós történetek és bizonyítékok: a választott téma függvényében a brüsszeli uniós 

intézményeket, köztük az RB-t el kell látni az Önök régióiból vagy városaiból származó, a 
témába vágó valós történetekkel, például az EU és annak politikájára vonatkozó közvélemény 
kapcsán. 



 
� Célközönség: a helyi rendezvénynek minél nyitottabbnak kell lennie, és ösztönöznie kell a 

részvételt. Általában és nem kizárólagos jelleggel az alábbiakat kell megcélozni: különböző 
korcsoportok, a választásokról rendszeresen távol maradók, diákok és tanárok, kkv-k, az 
üzleti szféra képviselői, egyetemek és tudományos körök képviselői, helyi és nemzeti szintű 
média, helyi politikusok és helyi önkormányzati szövetségek. 

 
� Visszajelzési rendszer: célzott eszközöket dolgozunk ki a résztvevők visszajelzéseinek 

összegyűjtésére; ilyen például a felmerülő kérdések szisztematikus összeírása és az ad hoc 
visszajelző űrlapok, illetve a közösségi média eszközei (Twitter). Felhasználható az RB 
Kommunikációs Igazgatósága által egy online alkalmazáson keresztül biztosított 
„Gondolkodjunk Európáról” kérd őív is. A mobilalkalmazás könnyen érthető visszajelző 
űrlap , amelyet a résztvevők anyanyelvükön már a rendezvény előtt és alatt is kitölthetnek. A 
visszajelzés alapvető ahhoz, hogy fel tudjuk építeni az RB hozzájárulását a „Gondolkodás 
az EU-ról” folyamathoz, és ötletekkel segítsük a további uniós reformfolyamatot. 

 

 
HOGYAN JELENTKEZHET? 

 

Amennyiben egy tag helyi rendezvényt kíván szervezni a „Gondolkodjunk Európáról” kezdeményezés 
keretében, akkor az arra irányuló javaslatot legalább három hónappal a rendezvény időpontja előtt be 
kell nyújtania egy egyszerű internetes jelentkezési lap segítségével, amely az alábbi honlapról is 
elérhető: www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Kérjük ezért, hogy figyelmesen olvassa el a vonatkozó 
szabályzatot: az RB 028/2016. sz. határozatát (az EU összes hivatalos nyelvén elérhető), és látogasson 
el a helyi rendezvényeknek szentelt oldalainkra. A javaslatokat belső értékelési folyamat segítségével 
elbíráljuk, és – amennyiben pénzügyi vonatkozásai vannak – az RB költségvetési hatóságának jóvá 
kell hagynia. 
Amennyiben az RB jóváhagyja a rendezvény szervezését, a Kommunikációs Igazgatóság 
rendezvényszervezési osztálya gyakorlati ellenőrzőlistával és szervezői iránymutatásokkal látja el a 
szervezőket, ezen belül megadja az RB összes – külső alvállalkozók révén nyújtott – szolgáltatására 
vonatkozó technikai követelményeket is.  
 
*Megjegyzés: A 028/2016. sz. határozat 11.8. cikke értelmében az RB országos vagy regionális 
választásokat megelőző három hónapos időszakban nem támogathat helyi rendezvényeket. 

 
Kérdéseivel vagy megjegyzéseivel kérjük, forduljon a Kommunikációs Igazgatósághoz. Kapcsolat: 
eulocal@cor.europa.eu 
 

_____________ 


