PĀRDOMAM PAR EIROPU
RK LOCEKĻU ROKASGRĀMATA “KĀ RĪKOT VIETĒJOS PASĀKUMUS?”
KAS IR “PĀRDOMAM PAR EIROPU”?
“Pārdomam par Eiropu” ir Eiropas Reģionu komitejas iniciatīva, kuras mērķis ir pavērt
iedzīvotājiem iespēju paust idejas, domas un viedokļus par to, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienībai.
Šajā saistībā reģionālās un vietējās pašvaldības tika lūgtas iesaistīties dialogā ar saviem iedzīvotājiem
un apkopot informāciju par viņu bažām, domām, priekšlikumiem un idejām par ES nākotni. RK
apņemas nodrošināt iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu pašlaik notiekošajās debatēs par Eiropas
nākotni un sākt vienkāršiem vārdiem formulētu dialogu ar cilvēkiem par kopējām vērtībām un
pavērt viņiem iespēju ES līmeņa debatēs paust savas bažas un izteikt konkrētus priekšlikumus.
Eiropas Reģionu komiteja pauž gatavību 2017. gadā atbalstīt pēc savu locekļu brīvprātīgas
iniciatīvas Eiropā rīkotus vietējos pasākumus, kas galvenokārt varētu būt “pilsoņu debates”, kuras
dalībvalstīs organizē pēc Komitejas locekļu, reģionu, provinču, pilsētu un to nacionālo apvienību
iniciatīvas un partnerībā ar citām ES iestādēm.
Turklāt arī reģionālie parlamenti vai vietējās padomes varētu rosināt politiskas debates par tēmu
“Pārdomam par Eiropu”. Šo debašu secinājumus vai, iespējams, pieņemtās deklarācijas vai
rezolūcijas varētu atspoguļot RK atzinumā “Pārdomas par Eiropu: vietējo un reģionālo pašvaldību
viedoklis par to, kā atjaunot uzticēšanos Eiropas Savienībai”, ko lūdzis izstrādāt Eiropadomes
priekšsēdētājs Donald Tusk.
2017. gadā rīkoto vietējo pasākumu “Pārdomam par Eiropu” rezultāti atspoguļosies RK ieguldījumā
debatēs šo jautājumu, un šā ieguldījuma pamatā būs: rezolūcija “Eiropas nākotne”, ko Eiropas
Reģionu komiteja pieņems 2017. gada februāra plenārsesijā, un atzinums “Pārdomas par Eiropu:
vietējo un reģionālo pašvaldību viedoklis par to, kā atjaunot uzticēšanos Eiropas Savienībai”, jāpieņem
2018. gada oktobrī, gada sākumā, pirms sāksies 2019. gadā paredzēto Eiropas Parlamenta vēlēšanu
kampaņa.
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KĀ RK VAR ATBALSTĪT JŪSU RĪKOTO VIETĒJO PASĀKUMU?
Atkarībā no līdzekļu pieejamības RK var atbalstīt šādas darbības (uzskaitījums nav izsmeļošs):
Atbalsts pirms pasākuma

Pasākuma plānošana – atbalsts, kas saistīts ar pasākuma koncepciju, tostarp ar programmu,
oratoriem, organizatorisko uzdevumu koordināciju, vietas izvēli, vizuālo identitāti,
noformējumu

Oratora komplekts RK locekļiem: tostarp priekšlikumi par debašu struktūru, norādes attiecībā
uz zīmola lietošanu, pieprasījums sniegt atsauksmes par pasākumu
Pasākuma rīkošana

Pasākuma vadīšanas izmaksas

Mutiskā tulkošana – pusi dienas

Atbalsts komunikācijai: izmantojot presi, tīmekli, audiovizuālos un sociālos plašsaziņas
līdzekļus

Ceļa izdevumu atlīdzināšana ierobežotam RK locekļu skaitam: tiem RK locekļiem, kas
pasākumā uzstājas kā oratori

Materiālu, publikāciju izdalīšana un īpaši plakāti “Pārdomam par Eiropu”

Ad hoc partnerība ar plašsaziņas līdzekļiem, lai iespējami palielinātu pasākuma
atpazīstamību

Ad hoc kampaņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos, lai iespējami palielinātu pasākuma ietekmi

KĀDI IR JŪSU KĀ PASĀKUMA RĪKOTĀJA UZDEVUMI?





Nodrošināt loģistiku – norises vietu un tehnisko aprīkojumu
Uzaicināt oratorus
Izstrādāt komunikācijas pasākumus (reģionālajos, vietējos plašsaziņas līdzekļos)
Nodrošināt ar pasākumu saistīto atsauksmju apkopošanu (arī izmantojot lietotni) un
informēt par rezultātiem, kurus izmantos RK darbā

KAS JUMS VAJADZĪGS, LAI SADARBĪBĀ AR RK RĪKOTU VIETĒJO PASĀKUMU?
1.

Jums jābūt RK loceklim, kas atbalsta un ierosina vietējo pasākumu un piedalās tajā.

2.

Vietējās pašvaldības, kurā pasākums notiks, un partneru stingra apņēmība un motivācija,
kam ir būtiska nozīme, lai pasākums izdotos.

DAŽI PADOMI PAR ORGANIZĀCIJAS UZLABOŠANU
1.

Ļoti savlaicīgi informējiet Eiropas Reģionu komiteju par savu ieceri: tās īstenošana ir
sarežģīta un būtu jāapspriež laikus. Plānosim kopā!

2.

Izmantojiet pilsoņu debašu formātu un pielāgojiet koncepciju jūsu reģiona vai pilsētas

tematiskajām prioritātēm.
3.

Nodrošiniet politisko līdzsvaru un dzimumu līdzsvaru un dažādu politisko nostāju
pārstāvību.

4.

Domājiet par sinerģiju: jūsu rīkoto pasākumu var apvienot ar RK izbraukuma sanāksmēm
un/vai attiecīgiem valsts pasākumiem (piemēram, valsts/Eiropas apvienību ģenerālajām
asamblejām).

5.

Rīkojiet pasākumu partnerībā: sazinieties ar ES iestādēm. Europe Direct informācijas centri,
Eiropas Parlamenta pārstāvniecības un informācijas biroji var būt mūsu partneri! Meklējiet
partnerus Eiropa manā reģionā.

6.

Parūpējieties par atbilstošu dokumentēšanu (fotogrāfijas, video, ziņojums), iespējami
efektīvi izmantojiet partnerību ar plašsaziņas līdzekļiem (presi, televīziju, radio) un sociālajiem
plašsaziņas līdzekļiem. Mūsu komunikācijas grupa ir gatava jūs atbalstīt.

7.

Iedvesmojieties no citiem pasākumiem, kas pēc citu RK locekļu, reģionu un pilsētu iniciatīvas
notiek visā Eiropā. Informāciju par iepriekš rīkotiem vietējiem pasākumiem meklējiet mūsu
tīmekļa vietnē.

KĀDS IR VIETĒJĀ PASĀKUMA FORMĀTS?


Struktūra: debašu viesu un dalībnieku divu stundu debates, ko vada profesionāls žurnālists.
Debašu viesi, kas atrodas uz podija, galvenokārt atbild uz debašu vadītāja un dalībnieku
jautājumiem.
Pilsoņu dialoga formāts: uz līdzdalību vērsts atvērts formāts, kura pamatā ir atvērtās telpas
koncepcija debatēm starp dalībniekiem un politikas pārstāvjiem.



Oratori/debašu viesi: ne vairāk kā četri RK locekļi (tostarp vietējais RK loceklis, kas rīko
pasākumu). Citi oratori: valsts valdības pārstāvis, citu ES iestāžu pārstāvji (EP deputāti,
Komisijas locekļi), noteiktas jomas eksperti, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Oratoru skaits
būtu jāierobežo, lai nodrošinātu, ka viņiem pietiek laika dialogam ar pasākuma dalībniekiem.



Pasākuma saturs/mērķis: nav noteikts, kādas tēmas vai obligāti temati pilsoņu dialogā ir
apspriežami. Vispārēja norāde par iespējamiem tematiem: demokrātijas deficīts, migrantu
integrācija, radikalizācija, ieguldījumi, sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija,
jauniešu prasmes, digitalizācijas programma, enerģētikas savienība, vide, klimata
pārmaiņu ierobežošana, sociālā politika, globalizācijas radīto problēmu risināšana,
Eiropas ekonomikas modeļi.



Reāla pieredze un fakti: atkarībā no izraudzītā temata Briselē esošās ES iestādes, tostarp
Reģionu komiteja, ir jāmudina iepazīstināt ar nozīmīgu, reālu pieredzi, kas gūta jūsu reģionā vai
pilsētā, tostarp par sabiedrības viedokli par ES un tās īstenotajiem politikas pasākumiem.



Mērķauditorija: vietējam pasākumam vajadzētu būt iespējami iekļaujošam. Kopumā
mērķauditorijā vajadzētu būt šādām grupām (šis nav izsmeļošs uzskaitījums): dažādām vecuma
grupām, strukturāliem nebalsotājiem, skolniekiem un skolotājiem, MVU pārstāvjiem,
universitāšu un akadēmisko aprindu pārstāvjiem, vietējo un valsts plašsaziņas līdzekļu
pārstāvjiem, vietējiem politiķiem un vietējās pārvaldes iestāžu apvienību pārstāvjiem.



Atsauksmju mehānisms: ir izstrādāti īpaši rīki, kas ļauj iegūt dalībnieku atsauksmes, tostarp
sistemātiski apkopot jautājumus un ad hoc atsauksmes, arī izmantojot sociālos plašsaziņas
līdzekļus (Twitter). To var darīt, izmantojot RK Komunikācijas direkcijas izstrādāto un lietotnē
tiešsaistē pieejamo anketu “Pārdomam par Eiropu”. Lietotnē ir pieejama viegli saprotama
atsauksmju veidlapa, ko visi dalībnieki jau pirms pasākuma un pasākuma laikā var aizpildīt
dzimtajā valodā. Atsauksmēm ir būtiska nozīme, lai varētu strukturēt RK ieguldījumu
“Pārdomās par ES” un nākt klajā ar idejām par turpmāko ES reformu procesu.

KĀ PIETEIKTIES?
Ja Komitejas loceklis vēlas rīkot pasākumu, organizatoriem priekšlikums rīkot vietējo pasākumu
“Pārdomam par Eiropu” ir jāiesniedz vismaz trīs mēnešus pirms norises datuma, izmantojot vienkāršu
pieteikuma veidlapu, kas pieejama tiešsaistē www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Tādēļ lūdzam jūs
uzmanīgi izlasīt attiecīgo regulējumu — RK lēmumu Nr. 028/2016 (teksts pieejams visās oficiālajās
ES valodās), kas atrodams, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni “Vietējie pasākumi”. Priekšlikums tiek
iesniegts iekšējai novērtēšanai, un, ja tas ietekmē budžetu, tas tiek nosūtīts RK budžeta
lēmējinstitūcijai apstiprināšanai.
Kad pasākumu ir apstiprinājusi RK, organizatori no Komunikācijas direkcijas Pasākumu nodaļas
saņem praktiskas ievirzes kontrolsarakstu “Pamatnostādnes organizatoriem”, tostarp tehniskās
specifikācijas par visiem RK pakalpojumiem, kurus sniedz ārējie līgumslēdzēji.
NB! Saskaņā ar Lēmuma Nr. 28/2016 11. panta 8. punktu RK nevar atbalstīt vietējos pasākumus, kas
notiek trīs mēnešu periodā pirms valsts vai reģionālām vēlēšanām.
Ja jums ir jautājumi vai vēlaties apmainīties viedokļiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu Komunikācijas
direkciju. Rakstiet uz: eulocal@cor.europa.eu.
_____________

