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A. HALLASSUK A HANGUNKAT! 

Előző hírlevelünkben írtunk az EU „Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezéséről, 
melynek lényege, hogy 2020. május 9-től a tervek szerint két éven át tulajdonképpen egy 
konferencia-folyamat keretében vitatják meg, hogy az EU milyen válaszokat adjon az 
előttünk álló kihívásokra. Bár az eddig rendelkezésre álló állásfoglalások és elképzelések 
alapján viszonylag szűk azoknak a száma, akik magán a konferencián részt vesznek (erről a 
javaslatról az Európai Parlament állásfoglalásában olvashat), de abban a legtöbb szereplő 
egyetért, hogy széleskörű konzultációt kell folytatni a tagállamokban az előttünk álló két év 
alatt. 
Az Európa Ház ennek jegyében hirdette meg múlt hét péntekére (2020. február 7.) azt a 
nyitott konzultációt, aminek pontosan az volt a célja, hogy elindítsa a társadalmi folyamatot 
Magyarországon. Több mint negyven civil szervezeti képviselő gyűlt össze Budapesten, hogy 
megismerjék egymás véleményét, javaslatait arról, mely témák lehetnek a legfontosabbak, 
miről lenne érdemes további megbeszéléseket tartani. Javaslatban természetesen nem volt 
hiány: a kultúrától, a szociális kérdéseken át, az energiapolitika, az alapjogok, a kisebbségek 
védelme és természetesen a klímahelyzet is felmerült, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 
Hangsúlyosan esett szó az önkormányzatokkal való együttműködés fontosságáról is. 
Persze kérdések is megfogalmazódtak: mitől más ez a konzultáció, mint a korábbiak? Milyen 
visszajelzést kap majd, aki részt vesz a folyamatban? Hogyan veszi majd figyelembe a helyi 
szinten megfogalmazott véleményeket, ötleteket az összeurópai konferencia? 
A rendezvényen konkrétumokban is megállapodtak a résztvevők: az Európa Ház online 
kérdőív keretében méri fel, hogy melyek azok a legnépszerűbb témák, amikről további 
szakmai konzultációkat érdemes tartani. A kérdőív elkészült, kérjük, hogy Ön is mondja el 
véleményét! A kérdőívet március 13-ig lehet kitölteni. Az eredményről természetesen 
olvasóinkat is tájékoztatjuk. 
Az Európa Ház vállalja, hogy az összesítés után a három legnépszerűbbnek bizonyult témában 
három konzultációt szervez az ország három városában. 
A kérdőív itt érhető el:https://forms.gle/rb4mQ7YQ2YQZDQGo7 
  
További információ az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (Bizottság, 
angolul):https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_89 
Az Európai Parlament által 2020. január 15-én elfogadott állásfoglalása 
(magyarul):https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_HU.html 
Az Európai Tanács következtetései 
(magyarul):https://www.consilium.europa.eu/media/41781/12-euco-final-conclusions-hu.pdf 
A Civil Society Europe közleménye az Európai Parlament január 15-én elfogadott 
állásfoglalása után (angolul):https://civilsocietyeurope.eu/the-conference-on-the-future-of-
europe-needs-civil-society-organisations-as-key-partners/ 
Gados László, a magyarországi Eszperantó Mozgalom tagjának írásos véleménye 



(magyarul)https://europeanhouse.hu/wp-content/uploads/2020/02/Gados-Laszlo-eszperanto-
Az-Eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91j%C3%A9r%C5%91l-sz%C3%B3l%C3%B3-
konferencia.pdf 
A Nemzetközi Európa Mozgalom véleménye 
(angolul):https://europeanmovement.eu/conference-on-the-future-of-europe/B.  

LŐTÁVOLBAN A KOHÉZIÓS POLITIKA 

Február 6-án EU-s konferenciát szerveztek Brüsszelben arról, hogyan járulhatnak hozzá az 
állampolgárok a kohéziós politika eredményes működtetéséhez. Eddig ebben nincs semmi 
rendkívüli: egy újabb konferencia, aminek vonzerejét leginkább a folyosói beszélgetések 
adják, mondhatta nyugodtan az ilyen ügyekben járatos ember. Gyanút azonban akkor 
foghatott, amikor az új idők új szeleként a regisztrációnál csupán egy újrahasznosítható 
palackot kapott, hogy napközbeni szomját ennek segítségével oltsa. Papírt, könnyen 
haszontalannak bizonyuló kiadványt viszont semmit, követve az EU-s biztosok papírmentessé 
tett üléseinek példáját. Az Európa Ház jelenlevő képviselője figyelni fogja, hogy elszigetelt 
jelenségről van-e szó, vagy valóban teret nyer ez az új gyakorlat. 
Ami a tartalmi kérdéseket illeti, az európai bizottsági szervezők nem vállalkoztak arra a 
hálátlan feladatra, hogy kitalálják, miként részesednek az új kohéziós forrásokból a 
tagállamok. Ez a politikusok dolga. Küzdjenek ők meg egymással és a feladattal. 
Itt viszont arról folyt érdemi eszmecsere sok bíztató és konkrét gyakorlati példával 
alátámasztva – csak példaként említve a kolozsvári polgármestert vagy a Toszkán régió 
elnökét –, hogyan lehet az EU-s támogatásokat értelmesen, a közösség javát szolgálva helyi 
szinten felhasználni. Nem nehéz kitalálni, hogy általános volt az a vélekedés: ez csak az 
érintett térség, település állampolgárainak és szervezeteinek bevonásával képzelhető el. 
Mindennek párosulnia kell a pénzfelhasználás nyilvánosságával és ellenőrizhetőségével. Az 
új Európai Bizottság szemmel láthatóan azt szeretné, ha mind több értelmes helyi 
kezdeményezés fogalmazódna meg már most. 
S hogy mindez ne csupán írott malaszt maradjon, a záró ülésen Elisa Ferreira, a kohéziós 
politikáért felelős biztos bejelentette: márciusban pályázatot hirdetnek meg arról, hogyan lehet 
minél eredményesebben felhasználni a kohéziós forrásokat, a 2021-gyel kezdődő új 
költségvetési ciklusban. Figyelni fogjuk a kiírást és természetesen hírt adunk majd róla! 
További információ:https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/2021_2027/C. SCHUMAN-DÍJ 
2020Idén lesz hetven éve, hogy Robert Schuman francia külügyminiszter május 9-én 
nyilvánosságra hozta tervét a II. világháború utáni európai összefogásról. Ma azt mondanánk, 
hogy Schuman a „megtestesült” európai volt: Lotaringiában, egy a luxemburgi határ mellett 
fekvő kisvárosban született francia állampolgárként, de anyanyelve nem a francia, hanem a 
luxemburgi helyi dialektusa volt. 1871-ben, amikor Lotaringia az egységes Német Birodalom 
része lett, megkapta a német állampolgárságot. 1919-ben, amikor a terület Franciaország 
részévé vált, megkapta újra a francia állampolgárságot. A francia nyelvet az iskolában tanulta 
meg. 
A II. világháború után elsődleges célja az volt, hogy létrehozzon egy olyan nemzetek feletti 
demokratikus intézményrendszert, melynek segítségével Németországot újra lehetne 
integrálni Európába és ezzel biztosítani a kontinensen a tartós békét. 
Az 1950 május 9-én nyilvánosságra hozott Schuman-nyilatkozat alapján Belgium, 
Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat-Németország és Olaszország vállalta szén- és 
acéltermelésük egy közös főhatóság alá rendelését, így indították el az európai integráció 
folyamatát. 



Az évfordulóról a Robert Schuman Európai Központ is megemlékezik. Március 15-ig lehet 
beküldeni azokat a legfeljebb 6000 karakteres írásműveket, melyeknek szerzője valamilyen új 
javaslatot fejt ki Európa jövőjével kapcsolatban. Az írásművet valamelyik Robert Schuman 
által is beszélt nyelven kell benyújtani (a korábban felsoroltak mellett még angolul is beszélt). 
A száz legjobb művet a szervezők megjelentetik és eljuttatják az európai döntéshozókhoz. 
Schuman-díj első helyezettje pedig 15.000 eurót is kap. A beadási határidő 2020. március 15. 
További információ:http://www.centre-robert-schuman.org/robert-schuman-award-
2020?langue=enD.  

TISZTA VIZET A POHÁRBA! 

Sokszor halljuk mi magunk is azt a kritikát, hogy az EU túl messze van, nekem nincs semmi 
közöm hozzá, engem nem érint, hogy miről döntenek Brüsszelben vagy Strasbourgban. Álljon 
most itt egy konkrét ellenpélda: a tagállamok állandó képviselőiből álló Tanács 2020 február 
5-én hagyta jóvá azt az Európai Parlament által kezdeményezett javaslatot, mely szabályozza 
az EU területén iható csapvíz minőségét. A cél természetesen az, hogy minden tagállamban jó 
minőségű, megbízható víz legyen. Az új javaslat naprakésszé teszi az előírásokat, amelyeknek 
az ivóvíznek meg kell felelnie, szabályozza a minimum higiéniai követelményeket az 
ivóvízzel érintkező anyagokra, például a csővezetékek esetében. Szóval a csapvíz minősége, 
melyet iszunk, európai szinten van szabályozva! 
Érdekességként még megjegyzendő, hogy az egész felülvizsgálat a legelső európai polgári 
kezdeményezés (epk), a „Jog a vízhez” sikerének köszönhető. Ők voltak, akik az epk 
bevezetése után előként tudták egymillió EU-s állampolgár aláírását összegyűjteni és ezzel 
nyomást gyakorolni a döntéshozókra. 
És mi fog most történni? A javaslat visszakerül az Európai Parlament Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságához (ENVI), ahol várhatóan 2020. 
február 18-án szavaznak a kompromisszumos megállapodásról. Ezután visszaküldik a 
jóváhagyott szöveget a Tanács soros elnökségének. A jogászok átnézik, le kell fordítani az 
EU valamennyi hivatalos nyelvére. Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő huszadik napon lép majd hatályba. 
További információ:https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-
releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-
updates-quality-standards/E.  

EURÓPAI MIGRÁCIÓS FÓRUM BRÜSSZELBEN 

2020. június 2-3-án rendezik meg Brüsszelben az Európai Migrációs Fórumot. A rendezvény 
házigazdája az Európa Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az idén 
hatodik alkalommal kerül megrendezésre az esemény és a civil szervezetekkel történt előzetes 
konzultáció alapján idén a migráció és a szociális kérdések kerülnek a középpontba. Olyan 
civil szervezetek képviselőit várják, olyanok tapasztalataira számítanak, akik aktívan 
foglalkoznak bevándorlók, menekültek többségi társadalomba történő integrálásával. A 
rendezvény nyelve angol. A rendezvényre március 3-ig lehet előzetesen jelentkezni. Jó hír, 
hogy akiknek véglegesen elfogadták a jelentkezését, az utazási és szállásköltségét az Európai 
Bizottság állja. 
További információ:https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-
migration-forum-6th-
meeting?_cldee=bWlrbG9zQGV1cm9wZWFuaG91c2UuaHU%3d&amp;recipientid=contact-



d33b8026aeb8e311adda005056a05070-
2c4d17f843f447ec86351f51e369b86c&amp;esid=93df92d7-be41-ea11-8116-
005056a043eaF.  

VISEGRÁD 

Sűrű nap lesz március 15-e. Mi magyarok természetesen az 1848/49-es forradalomra és 
szabadságharcre emlékezünk, de aki szeretné, addigra le kell adnia pályaművét a Schuman-
díjra és ráadásul a Nemzetközi Visegrád Alaphoz is március 15-ig lehet jelentkezni 
tanulmányi ösztöndíjakra. 
Jó hír, hogy alap- vagy mesterképzésre, sőt mesterképzés utáni képzésre is be lehet 
jelentkezni. Nincs korhatár, bármilyen szakterületről várják az érdeklődőket, bármely a 
programban résztvevő ország akkreditált egyetemére. Az ösztöndíjas 2.500 eurót kap 
szemeszterenként, a befogadó egyetem pedig 1.500 eurót. 
További információ:https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/G.  

ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 

FINANCE AND OPERATIONS OFFICER – Social 
Platformhttps://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2020/01/Job-Description-
Finance-and-Operations-Officer-2020.pdf 
E-LEARNING COORDINATOR – WCOOMDhttp://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/about-us/vacancies/20200203_vacancy-notice_e_learning-
coordinator.pdf?la=en 
PROJECT MANAGER (KNOWLEDGE TEAM) – 
EUNhttp://www.eun.org/documents/411753/664337/Knowledge_Team_Project_Manager/cb
4ee9f0-6bed-46df-986b-c319f4952716 
H. A HÍRLEVÉLRŐLA Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa HázP: 1389 Budapest 62., Pf. 
113.T: (1) 356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 
Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 
A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 
Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 
szervezet. 


