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„SVARSTYMAI APIE EUROP Ą“  
VADOVAS EUROPOS REGIONŲ KOMITETO NARIAMS D ĖL VIETOS RENGINI Ų 

ORGANIZAVIMO 
 

„SVARSTYMAI APIE EUROP Ą“ – KAS TAI? 
 

„Svarstymai apie Europą“  – tai Europos regionų komiteto iniciatyva, skirta suteikti piliečiams 
galimybę pateikti savo idėjas, mintis ir nuomonę apie tai, kokia turėtų būti Europos Sąjunga. 
Atsižvelgiant į tai, regionų ir vietos valdžios institucijos raginamos užmegzti dialogą su savo 
piliečiais ir rinkti gr įžtamąją informacij ą apie jiems susirūpinimą keliančius klausimus, mintis, 
pasiūlymus ir idėjas apie ES ateitį. RK įsipareigoja užtikrinti, kad piliečių balsas būtų išgirstas 
formuojant vykstančias politines diskusijas dėl Europos ateities, ir užmegzti su žmonėmis paprastą 
dialogą apie bendras vertybes, kad jie galėtų išreikšti jiems susirūpinimą keliančius klausimus ir 
pateikti konkrečių pasiūlymų ES lygmens diskusijoms. 
 
Savanoriška savo narių iniciatyva Europos regionų komitetas (RK) yra pasirengęs padėti organizuoti 
2017 m. vietos renginius visoje Europoje (daugiausia piliečių diskusijas), kuriuos savo iniciatyva 
valstybėse narėse rengia Komiteto nariai, regionai, provincijos, miestai ir jų nacionalinės asociacijos, 
bendradarbiaudami su kitomis ES institucijomis. 
 
Be to, regionų parlamentai arba vietos tarybos taip pat gali inicijuoti politines diskusijas tema 
„Svarstymai apie Europą“ . Šių diskusijų išvados arba po jų galbūt priimsimos deklaracijos ar 
rezoliucijos galėtų būti įtrauktos į RK nuomonę „Svarstymai apie Europą: vietos ir regionų valdžios 
institucijų vaidmuo atkuriant pasitikėjimą Europos Sąjunga“, kurią parengti paprašė Europos Tarybos 
pirmininkas Donald Tusk.  
 
2017 m. vietos renginių, organizuojamų pagal iniciatyvą „Svarstymai apie Europą“, rezultatais bus 
pasinaudota rengiant RK indėlį į svarstymus apie ES, kuris remsis rezoliucija dėl Europos ateities 
(kuri bus priimta per Europos regionų komiteto 2017 m. vasario mėn. plenarinę sesiją) ir nuomone 
„Svarstymai apie Europą: vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo atkuriant pasitikėjimą Europos 
Sąjunga“ (planuojama priimti 2018 m. spalio mėn., prieš paskelbiant 2019 m. Europos Parlamento 

rinkimų kampaniją). 

 
 



KOKI Ą PARAMĄ RK GALI SUTEIKTI J ŪSŲ VIETOS RENGINIUI? 
 

Atsižvelgdamas į turimas lėšas RK gali finansuoti šiuos veiksmus (sąrašas neišsamus): 
Parama prieš renginį 
� Renginio planavimas – parama rengiant renginio koncepciją, įskaitant darbotvarkę / renginio 

vadovą / pranešėjus / organizacinių užduočių koordinavimą / renginio 
vietą / išdėstymą / vaizdinę tapatybę, dekoracijas 

� RK nariams skirta  pranešėjo medžiaga – įskaitant pasiūlymus dėl diskusijų 
struktūros / prekės ženklo kūrimo gaires / prašymą pateikti grįžtamosios informacijos apie 
renginį 

Renginio įgyvendinimas 
� Renginio vedėjo išlaidos 
� Vertimas žodžiu – pusė dienos  
� Komunikacinė parama per žiniasklaidą, interneto svetainę, garso ir vaizdo komunikacijos 

priemones ir socialinius tinklus 
� Kelionės išlaidų kompensacija ribotam skaičiui RK nari ų, kurie renginyje dalyvauja kaip 

pranešėjai 
� Medžiagos, leidinių ir specialių ritininių stendų „Svarstymai apie Europą“ platinimas 
� Ad hoc partnerystės su žiniasklaida siekiant kuo plačiau nušviesti renginį 
� Socialinių tinkl ų ad hoc kampanijos siekiant kiek įmanoma padidinti informuotumą apie 

renginį 

 
 

KOKIOS YRA J ŪSŲ, KAIP ORGANIZATORIAUS, UŽDUOTYS? 
 

• Pasirūpinti logistika – renginio vieta ir technine įranga  

• Kviesti pranešėjus 

• Vykdyti komunikacijos veiksmus (per regioninę ir vietos žiniasklaidą) 

• Užtikrinti gr įžtamosios informacijos apie renginį rinkim ą (taip pat naudojantis 
programėle) ir vykdyti tolesnę su rezultatais, kurie bus įtraukti į RK darbą, susijusią 
veiklą 

 
 

KO JUMS REIKIA, KAD GAL ĖTUMĖTE SURENGTI VIETOS RENGIN Į PADEDANT RK? 
 

1. RK nario, kuris remt ų vietos renginį, imtųsi iniciatyvos ir jame dalyvautų. 
 
2. Tvirto priiman čiosios vietos institucijos ir partnerių įsipareigojimo ir motyvacijos, kurie 

yra svarbiausias sėkmingo renginio elementas. 

 
 

KELETAS PATARIM Ų, KAIP GERIAU ORGANIZUOTI RENGIN Į 
 

1. Gerokai iš anksto pasidalykite savo idėjomis ir programa su Europos regionų komitetu – 
šie klausimai yra sudėtingi ir juos reikėtų aptarti iš anksto. Planuokime kartu! 



 
2. Suteikite renginiui piliečių diskusijų formatą ir pritaikykite savo renginio koncepciją prie 

teminių vietos prioritetų Jūsų regione ar mieste. 
 
3. Atsižvelkite į politin ę ir ly čių pusiausvyrą ir įvairių politinių pozicijų atstovavimą.  
 
4. Pagalvokite apie sinergiją – Jūsų renginį galima suderinti su RK išvažiuojamaisiais posėdžiais  

ir (arba) su atitinkamais nacionaliniais renginiais (pavyzdžiui, generalinėmis nacionalinių 
ir (arba) Europos asociacijų asamblėjomis). 

 
5. Raskite partnerių savo renginiui – susisiekite su ES institucijomis. „Europe Direct“ 

informacijos centrai, Europos Komisijos atstovybės ir EP informacijos biurai gali būti mūsų 
partneriai! Jų kontaktinę informaciją rasite tinklalapyje „Europa mano regione“. 

 
6. Pasirūpinkite tinkama dokumentacija (nuotraukomis, vaizdo medžiaga, pranešimais), 

aktyviai naudokitės žiniasklaidos partnerystėmis (su spauda, televizija, radiju) ir socialiniais 
tinklais. Mūsų komunikacijos grupė pasirengusi Jums padėti. 

 
7. Pasisemkite įkvėpimo iš kitų renginių, kurie įvairiose Europos šalyse rengiami kitų RK narių, 

regionų ir miestų iniciatyva. Daugiau informacijos apie ankstesnius vietos renginius rasite mūsų 
tinklalapyje. 

 
 

KOKS TURĖTŲ BŪTI VIETOS RENGINIO FORMATAS?  

 

� Strukt ūra:  2 valandų trukmės podiumo diskusija, kurią veda profesionalus žurnalistas. Iš esmės 
podiumo diskusijos dalyviai atsako į vedėjo ir auditorijos klausimus. 
Piliečių dialogo formatas: dalyvaujamasis ir atviras dialogas, pagrįstas atviros dalyvių ir 
politini ų atstovų diskusijų erdvės koncepcija  

 
� Pranešėjai / podiumo diskusijos dalyviai: ne daugiau kaip 4 RK nariai (įskaitant renginį 

organizuojantį vietos RK narį). Kiti pranešėjai: šalies vyriausybės atstovas, kitų ES institucijų 
atstovai (Europos Parlamento nariai, Komisijos nariai), konkrečių sričių ekspertai, pilietinės 
visuomenės atstovai. Pranešėjų skaičius turėtų būti ribotas, kad jie turėtų realią galimybę 
pabendrauti su auditorija. 

 
� Renginio turinys / tema: piliečių dialogo temos ar turinys nebus iš anksto nustatyti. Bendro 

pobūdžio temos galėtų būti šios: demokratijos stoka, migrantų integracija, radikal ėjimas, 
investicijos, socialinė, ekonominė ir teritorin ė sanglauda, jaunimo įgūdžiai, skaitmeninė 
darbotvark ė, energetikos sąjunga, aplinka, kova su klimato kaita, socialinė politika, 
globalizacijos problemų sprendimas, Europos ekonomikos modeliai. 

 
� Tikros istorijos ir faktai:  priklausomai nuo pasirinktos temos, ES institucijų Briuselyje, 

įskaitant RK administraciją, reikėtų paprašyti pateikti su Jūsų regionu ar miestu susijusių, tikrų 
istorijų, įskaitant viešąją nuomonę apie ES ir jos politiką. 



 
� Tikslin ė auditorija:  vietos renginys turėtų būti kuo įtraukesnis ir atviresnis. Apskritai jis 

pirmiausia turėtų būti skirtas (sąrašas nebaigtinis): įvairioms amžiaus grupėms, sistemingai 
nebalsuojantiems asmenims, studentams ir mokytojams, MV Į atstovams, universitetų ir 
akademinės bendruomenės atstovams, vietos ir nacionalinei žiniasklaidai, vietos 
politikams ir vietos valdžios asociacijoms. 

 
� Gr įžtamosios informacijos mechanizmas: siekiant gauti grįžtamosios informacijos iš dalyvių, 

rengiamos specialios priemonės, įskaitant sistemingą klausimų ir ad hoc grįžtamosios 
informacijos aprašų rinkimą, taip pat naudojantis socialinių tinklų priemonėmis („Twitter“). Tai 
galima padaryti naudojantis internetine programėle, skirta atlikti RK Komunikacijos 
departamento parengtą apklausą „Svarstymai apie Europą“ . Ši programėlė yra grįžtamosios 
informacijos rinkimo forma , kurią visi dalyviai lengvai supras ir galės užpildyti savo gimtąja 
kalba dar prieš renginį ir jo metu. Gr įžtamoji informacija yra itin svarbi, kad RK gal ėtų 
strukt ūriškai prisid ėti prie svarstymų apie ES ir pateikti idėjų dėl tolesnio ES reformos 
proceso. 

 
 

KAIP TEIKTI PARAIŠKAS? 
 

Jei nariai pageidauja organizuoti renginį, pasiūlymas dėl vietos renginio „Svarstymai apie Europą“ turi 
būti pateiktas likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki renginio dienos naudojant paprastą elektroninę 
paraiškos formą, kurią galima rasti adresu www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Todėl raginame Jus 
atidžiai perskaityti atitinkamą teisės aktą – RK sprendimą Nr. 028/2016 (parengtas visomis ES 
kalbomis) – ir apsilankyti vietos renginiams skirtame mūsų tinklalapyje. Pasiūlymas įvertinamas 
atliekant vidinį vertinimo procesą ir pateikiamas RK biudžeto valdymo institucijai patvirtinti dėl 
finansinio poveikio. 
Jei RK pritaria renginiui, Komunikacijos departamento Renginių skyrius renginio organizatoriams 
pateikia praktinį kontrolinį sąrašą – gaires, įskaitant visų RK paslaugų, kurioms atlikti bus 
pasitelkiamas išorės rangovas, technines specifikacijas.  
 
*Pastaba. Pagal Sprendimo Nr. 28/2016 11 straipsnio 8 dalį RK negali remti vietos renginių, kurie 

rengiami likus tris mėnesiams iki nacionalinių ar regioninių rinkimų. 

 
Jeigu turite klausimų arba norėtumėte pasidalyti su mumis papildoma informacija, prašome kreiptis į 
mūsų Komunikacijos departamentą. Kontaktinis el. pašto adresas eulocal@cor.europa.eu. 
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