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EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE 2022. AASTA 

KODANIKUÜHISKONNA AUHINNA EESKIRJAD 

Kodanikuühiskonna algatuste suurepäraste tulemuste tunnustamine 

 

 

1. Kodanikuühiskonna auhinna siht ja üldeesmärk 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi „komitee“) iga-aastase auhinna eesmärk on 

tunnustada ja innustada füüsiliste isikute (st üksikisikute) ja/või eraõiguslike juriidiliste isikute (st 

kodanikuühiskonna organisatsioonide) algatusi, mis on andnud märkimisväärse panuse Euroopa 

identiteedi ja Euroopa integratsiooni edendamisse. 

 

Auhinna üldeesmärk on seega suurendada teadlikkust sellest, millise panuse saab kodanikuühiskond 

anda Euroopa identiteedi ja kodakondsuse loomisse viisil, mis toetab Euroopa integratsiooni aluseks 

olevaid ühiseid väärtusi. 

 

2. EMSK kodanikuühiskonna auhind 2022 

 

2.1 1. kategooria: noorte mõjuvõimu suurendamine 

 

COVID-19 pandeemia jättis noorte eludele sügava jälje. Ühelt poolt nõrgendas haridusasutuste ajutine 

sulgemine ning sotsiaal-, kultuuri- ja sporditegevuse katkemine noorte sotsiaalseid sidemeid. Teisest 

küljest olid nad ka tööturul haavatavamad ning sageli puudus neil sotsiaalkaitse või oli see nõrk. 

2022. aasta veebruaris oli alla 25-aastaste noorte töötuse määr ELis 14 %, kusjuures eriti kõrge oli see 

näitaja sellistes riikides nagu Kreeka (31,1 %), Hispaania (29,8 %), Itaalia (24,2 %) ja Rootsi (22,1 %)1. 

 

Noorte töötusel on pikaajalised tagajärjed, see muudab noored nn kadunud põlvkonnaks. Lisaks tekitab 

suur hulk noori, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel (nn NEET-noored) suurt kahju ka meie 

majandusele ja võib ohustada meie demokraatlike ühiskondade stabiilsust, kuna mõned noored võivad 

loobuda demokraatlikust ja sotsiaalsest osalemisest ühiskonnaelus. Noorte seas laialt levinud usalduse 

puudumine väljakujunenud parteipoliitiliste süsteemide ja institutsioonide vastu valmistab tõepoolest 

muret. Hiljutine Euroopa Parlamendi noorteuuring näitab, et kuigi 85 % vastajatest arutab poliitikat 

sõprade või sugulastega, leiab enamik neist, et neil ei ole palju või isegi üldse mingit sõnaõigust neid 

 
1

 Eurostati statistika töötuse kohta. Lisaks tuleb märkida, et osa töötutest noortest kipub jääma ametlikes andmetes tähelepanuta, sest 

nad kas ei taotle töötushüvitist või ei registreeri end tööhõiveametites ning teenivad elatist hoopis fiktiivsete füüsilisest isikust 
ettevõtjatena, tehes platvormitööd või töötades varimajanduses. Seepärast võib eeldada, et tegelikud näitajad võivad olla Eurostati 

andmetest veelgi halvemad.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=en
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mõjutavate oluliste otsuste, seaduste ja poliitikameetmete osas2. Mittetöötavatel ja mitteõppivatel 

noortel on ka suurem oht, et neid tõrjutakse, nad satuvad vaesusesse või nad jäävad püsivalt tööturult 

kõrvale. 

 

Noored peavad hakkama saama eelnevatelt põlvkondadelt päritud tõsiste majanduslike, sotsiaalsete, 

kultuuriliste, poliitiliste ja keskkonnaprobleemidega. Majanduskriisid ja neile järgnevad 

kokkuhoiumeetmed mõjutavad noori ebaproportsionaalselt palju. Näiteks majanduse elavdamiseks välja 

kuulutatud rahaline toetus koormab tulevasi põlvkondi, kellele jääb COVID-19 finantsmõju tuntavaks 

ka tulevikus. 

 

Teisest küljest pakuvad rohe- ja digiüleminek siiski uut tulevikuväljavaadet, samuti perspektiivi muuta 

probleemid võimalusteks ja võidelda pandeemia negatiivse mõjuga. Näiteks on üha rohkem noori 

käivitanud uusi idufirmasid kõrgtehnoloogilistes valdkondades, nad loovad sotsiaalseid ettevõtteid, et 

kõrvaldada eelkõige pandeemiast tingitud vajakajäämisi teenuste osas, või rakendavad tulevikku 

suunatud jätkusuutlikke ärimudeleid, teenides kasumit, avaldades samal ajal sotsiaalset mõju ja 

edendades keskkonnasäästlikkust. Nagu Euroopa Parlament ja nõukogu märkisid õigesti Euroopa 

noorteaastat käsitlevas otsuses, vajab Euroopa kõigi noorte visiooni, kaasamist ja osalust, et kujundada 

parem tulevik, ning Euroopa peab andma noortele võimalused tulevikuks, mis on rohelisem, digitaalsem 

ja kaasavam3. Euroopa noorteaasta käib käsikäes taasterahastu „NextGenerationEU“ eduka 

rakendamisega töö-, haridus- ja koolitusvõimaluste pakkumisel, eelkõige ebasoodsatest oludest või 

maa- või äärepoolsetest piirkondadest pärit või haavatavatesse rühmadesse kuuluvatele noortele; see 

aitab neil saada aktiivseteks kodanikeks ning majanduses ja ühiskonnas toimuvates positiivsetes 

muutustes osalejateks. 

 

Unustada ei tohi ka seda, et praeguses geopoliitilises olukorras mõjutavad noori lisaks sellised olulised 

ülemaailmsed küsimused nagu rahu ja julgeolek, kestlik areng ning tegelemine uute, äsja välja töötatud 

tehnoloogiatega, sealhulgas tehisintellektiga. Väga oluline on hinnata põhjalikult kõigi 

poliitikameetmete mõju noortele ja nende väljavaadetele, sealhulgas tulevastele põlvkondadele. Alates 

kliimamuutustest ja kestlikust arengust kuni strateegiani „Talust taldrikule“ ja uute tehnoloogiateni on 

noortel  sotsiaalsete aspektide ja tulevikukindla poliitika osas valikute tegemisel täita oma roll. Komitee 

on kindlalt veendunud, et see peab kajastuma noorte tugevas sisulises kaasatuses ELi otsustusprotsesside 

kõikidesse etappidesse alates seadusandlike ettepanekute ja algatuste koostamisest kuni rakendamise, 

seire ja järelmeetmeteni4. Kliimastreigid on selge näide sellest, mil määral on noored valmis initsiatiivi 

haarama, näitama üles kodanikuaktiivsust ning võtma enda kanda osalejarolli majanduses ja ühiskonnas 

toimuvates muutustes.  

 

Kvaliteetsed mehhanismid noorte osalemiseks ja nende esindamiseks loovad võimaluse 

poliitikakujundajate, noorte ja noorteorganisatsioonide partnerluseks, et anda vorm noorte elu 

mõjutavatele otsustele. Noortel on viimane aeg minna aruteludelt ja konsultatsioonidelt üle 

 
2

 Euroopa Parlamendi noorteuuring 2021 (Eurobaromeetri kiiruuring).  

3
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2021/2316, 22. detsember 2021, Euroopa noorteaasta (2022) kohta (ELT L 462, 

28.12.2021, lk 1). 

4
 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Noorte struktureeritud kaasamine ELi otsustusprotsessi kliima ja kestlikkuse 

valdkonnas“ (omaalgatuslik arvamus) NAT/788-EESC-2020, 20.02.2020 (ELT C 429, 11.12.2020, lk 44). Vt eelkõige punktid 1.1 ja 

2.11 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2021:462:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2021:462:FULL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:ET:HTML
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ühisloomisele, ühiskavandamisele ja ühistootmisele. Selle võimaluse kasutamine aitab tagada meie 

demokraatiate stabiilsust ja vastupidavust, mille eeltingimus on kõigi ühiskonnarühmade osalemine 

otsustusprotsessides.  

 

Arvamuses „Noorte struktureeritud kaasamine ELi otsustusprotsessi kliima ja kestlikkuse valdkonnas “ 

rõhutas komitee selgelt, et noorteorganisatsioonidel on selles kontekstis oluline roll, kuna nad esindavad 

miljonite noorte huve Euroopas ja kogu maailmas oma laiaulatuslike võrgustike kaudu. Nende 

organisatsioonide töö on oluline selleks, et noortel oleks peale esindatuse institutsioonides võimalus 

panustada otsustusprotsessi ka sisuliselt. Noorteorganisatsioonid võivad aidata kaasa ka noorte häälte 

võimendamisele, et tõugata tagant konkreetseid meetmeid ja poliitikasuundi ning panna valitsusi ja 

institutsioone oma kohustustest aru andma5. 

 

Tuginedes oma edukatele algatustele, nagu „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ ning noorte ümarlaud kliima 

ja kestlikkuse teemal, on komitee valmis osalema noorte usalduse taastamisel institutsioonide vastu, 

noorte sidemete säilitamisel või taasloomisel kodanikuühiskonnaga, noorte osaluse tugevdamisel ja 

noortevõrgustikega koostöö tegemise lihtsustamisel. Seepärast otsustas komitee Euroopa noorteaasta 

2022 raames anda oma 13. kodanikuühiskonna auhinna (1. kategooria) füüsilistele isikutele 

(üksikisikud) ja eraõiguslikele asutustele (kodanikuühiskonna organisatsioonid jne), kes on ELi 

territooriumil ellu viinud tõhusaid, uuenduslikke ja loomingulisi projekte, mille eesmärk on luua 

Euroopas noorte jaoks ja koos noortega parem tulevik, tegeledes noorte konkreetsete vajadustega ning 

aidates suurendada nende mõjuvõimu ja osalemist majandus- ja ühiskonnaelu kõigis valdkondades. Sel 

viisil rõhutatakse auhinnaga ka noorte ja noorteorganisatsioonide võimalikku panust Euroopa tuleviku 

kujundamisse.  

 

2.2 2. kategooria: Euroopa kodanikuühiskond Ukraina heaks 

 

Komitee on karmilt hukka mõistnud Venemaa relvajõudude sissetungi Ukrainasse ning korduvalt 

rõhutanud, et see rikub kehtivaid rahvusvahelisi eeskirju ja lepinguid, ohustab Euroopa ja ülemaailmset 

julgeolekut ning rikub otseselt ELi peamist eesmärki „edendada rahu, oma väärtusi ja oma rahvaste 

hüvangut“6. Oma 24. märtsi 2022. aasta resolutsioonis kutsus komitee üles viivitamata lõpetama sõjalise 

tegevuse Ukraina pinnal, et vältida edasist kahju kodanikele ja elutähtsale taristule7. 

 

Samal ajal on komitee jaoks üks praegustest prioriteetidest inimeste kaitsmine Ukrainas. Ukrainast on 

sõja tõttu põgenenud miljoneid inimesi. EL on näidanud üles solidaarsust, pakkudes ajutist kaitset 

kõigile oma kodumaalt põgenevatele pagulastele. Komitee nõuab, et kõigile Ukraina sõja eest 

põgenevatele pagulastele olenemata nende kodakondsusest peab olema tagatud kaitse ja juurdepääs 

asjakohasele taristule, ning et nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta haavatavate rühmade, eelkõige naiste, 

laste, eakate ja puuetega inimeste vajadusi. Selles kontekstis on kesksel kohal organiseeritud 

kodanikuühiskonna roll. Paljudes riikides on kodanikuühiskond üleöö koondanud oma jõud ja teeb 

ametiasutustega koostööd, et aidata sõja eest põgenenud ukrainlasi. Need organisatsioonid tegutsevad 

 
5

 Samas, punktis 2.9 ja 2.10. 

6
 Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõige 1. 

7
 EMSK 24. märtsi 2022.aasta resolutsioon „Sõda Ukrainas ning selle majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju“. 

https://www.eesc.europa.eu/et/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
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kohapeal, andes igapäevast humanitaarabi ukrainlastele ning toetades pagulasi nii saabumisel kui ka 

nende integreerumisel Euroopa ühiskonda8 

 

Seepärast, väljendades oma sügavat muret kõigi agressiooni ohvrite (lapsed, naised ja mehed), linnade 

ja taristu hävitamise ning inimkannatuste ja keskkonnakahju pärast, otsustas komitee anda oma 

13. kodanikuühiskonna auhinna (2. kategooria) kodanikuühiskonna organisatsioonidele, ettevõtetele 

või üksikisikutele, kes on ELi territooriumil või Ukrainas ellu viinud tõhusaid uuenduslikke projekte, 

mille eesmärk on aidata Ukraina sõja tagajärjel kannatavaid tsiviilelanikke.  

 

3. Osalemise tingimused 

 

3.1 Tingimustele vastavad kandidaadid 

 

Komitee kodanikusolidaarsuse auhind on võrdsetel tingimustel avatud kõigile füüsilistele isikutele 

(üksikisikutele) ja eraõiguslikele kehamitele (kodanikuühiskonna organisatsiooonid jne) allpool esitatud 

tingimustel. Osaleda ei või avaliku sektori asutused, valitsusasutused ja muud avalik-õiguslikud 

asutused. 

 

1) Füüsilised isikud 

Selle auhinna puhul on füüsilised isikud üksikisikud või üksikisikute rühmad, kes tegutsevad ühiselt 

ilma lepinguliste suheteta. Osaleda võivad kõik ELi kodanikud, sõltumata oma elukohariigist. 

Kolmandate riikide kodanikud võivad osaleda eeldusel, et nad elavad seaduslikult ELi territooriumil. 

Üksikisikute rühmad peavad määrama ühe füüsilise isiku auhinna haldus- ja rahaliste aspektide 

kontaktisikuks (juhiks).  

 

Konkursil ei või osaleda komitee liikmed, tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) volitatud 

esindajad, ELi institutsioonide ja asutuste töötajad, hindamiskomisjoni liikmed ega nende sugulased. 

 

2) Eraõiguslikud kehandid  

Auhinnale võivad kandideerida Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna 

organisatsioonid, kes tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Käesoleva auhinna 

kontekstis on kodanikuühiskonna organisatsioonid komitee arvamuses „Kodanikuühiskonna 

organisatsioonide roll ja panus Euroopa ülesehitamisel“ esitatud määratluse kohaselt kõik 

organisatsioonilised struktuurid, mille liikmete eesmärgid ja kohustused teenivad üldisi huve ning mis 

tegutsevad vahendajatena riigivõimu ja kodanike vahel9. Nad osalevad aktiivselt ühiskonnaelu 

kujundamisel oma mureküsimustest lähtudes, toetudes oma eriteadmistele, oskustele ja 

tegevusvaldkonnale. Nad tegutsevad iseseisvalt ning nende liikmeks olemine tähendab tavakodanikele 

kohustust osaleda organisatsiooni töös ja tegevuses. Kodanikuühiskonna organisatsioonide määratlus 

hõlmab nn tööturu osapooli. Need on sotsiaalpartnerid; ühiskondlikke ja majanduslikke osalejaid 

esindavad organisatsioonid; valitsusvälised organisatsioonid, mis ühendavad inimesi ühe eesmärgi 

raames, näiteks keskkonnaorganisatsioonid, inimõiguste organisatsioonid, tarbijaühingud, 

heategevusorganisatsioonid, kultuuriorganisatsioonid, haridus- ja koolitusorganisatsioonid jms; 

 
8

 Vt EMSK panuse kohtahttps://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions  

9
 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. septembri 1999. aasta arvamus „Kodanikuühiskonna organisatsioonide roll ja panus 

Euroopa ülesehitamisel“ – CESE 851/1999 (EÜT C 329, 17.11.1999, lk 30). 

https://www.eesc.europa.eu/et/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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kogukondlikud organisatsioonid (st rohujuure tasandil loodud organisatsioonid, mis edendavad oma 

liikmete eesmärke), näiteks noorteorganisatsioonid, pereorganisatsioonid ja kõik organisatsioonid, mille 

kaudu kodanikud osalevad kohaliku kogukonna elus; usukogukonnad. Osaleda võivad ka 

kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis on moodustatud seaduse või eeskirja alusel ja/või millesse 

kuulumine on osaliselt või täielikult kohustuslik (nt kutseliidud)10. 

 

Äriühingud ja ettevõtted: käesoleva auhinna kontekstis on äriühingud ja ettevõtted kasumit teenivad 

tsiviil- või äriõiguslikud kehandid, sealhulgas ühistud ning muud eraõiguslikud juriidilised isikud. 

Äriühingud ja ettevõtted võivad osaleda, kui nad on asutatud vastavalt liikmesriigi seadustele ja nende 

registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht asub ELi territooriumil. 

Ettevõtete/äriühingute osalemiskõlblikkus on piiratud nende mittetulundusliku tegevusega, nagu 

iseseisvad algatused, heategevusprojektid, üksikisiku või ettevõtte vabatahtlik tegevus jne.  

 

3.2 Tingimustele vastavad algatused 

 

3.2.1 Mõlema kategooria suhtes kohaldatavad ametlikud osalemiskõlblikkuse kriteeriumid 

 

Selleks et auhinnale kandideerida, peavad algatused vastama neljale allpool loetletud kriteeriumile:  

• need peavad olema  mittetulunduslikud, näiteks omakasupüüdmatud algatused, 

heategevusprojektid, üksikisiku või ettevõtte vabatahtlik tegevus jne; 

• need peavad olema juba ellu viidud või 31. juulil 2022 (taotluste esitamise tähtpäev) endiselt 

käimas; 

• nad peavad vastama iga kategooria puhul allpool esitatud temaatilistele osalemiskõlblikkuse 

kriteeriumidele. 

• neid tuleb teostada ELi territooriumil. Lisaks on osalemiskõlblikud ka 2. kategooria 

meetmed, mida viiakse ellu Ukrainas. 

 

Kõrvale jäetakse järgmised algatused: 

• ärilised (st kasumit teenivad); 

• algatused, mis on küll kavandatud, kuid ei ole 30. juuliks 2022 (taotluste esitamise tähtpäev) 

veel käivitatud;  

• 2. kategooria puhul: algatused, mida kandidaadid on juba teinud enne sõja puhkemist Ukrainas 

ja mis ei ole otseselt seotud selle tagajärgedega. Osaleda võivad siiski olemasolevad algatused, 

mis on kohandatud reageerima kiiresti oma sihtrühmade lisavajadustele ja lahendama 

nõuetekohaselt sõja tagajärjel tekkinud uusi või suurenenud probleeme;  

• dokumentatsioon ja/või teabe ja/või teadlikkuse suurendamisega seotud tegevus, igasugused 

ajakirjanduslikud, kirjanduslikud või teadusväljaanded mis tahes vormis, audiovisuaalsed 

tooted ja kunstiteosed. 

 

3.2.2 1. kategooria valdkondlikud osalemiskõlblikkuse kriteeriumid – noorte mõjuvõimu 

suurendamine 

 

 
10

 See kehtib näiteks Austria tööturu osapoolte kohta. 
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2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna 1. kategooria erieesmärk on tunnustada ELi territooriumil ellu 

viidud tõhusaid, uuenduslikke ja loomingulisi algatusi, mille eesmärk on luua Euroopas noorte 

jaoks ja koos nendega parem tulevik, tegeledes noorte konkreetsete vajadustega ning  aidates 

suurendada nende mõjuvõimu ja osalemist majandus- ja ühiskonnaelu kõigis valdkondades. 

 

Selleks et tegevused/algatused oleksid osalemiskõlblikud, peavad need aitama kaasa noorte mõjuvõimu 

suurendamisele ja olema seotud vähemalt ühega järgmistest valdkondadest: tööhõive ja juurdepääs 

tööturule, sealhulgas ettevõtlus; väljaõpe ja koolitus; tervis ja heaolu, eelkõige COVID-19 pandeemia 

tagajärjel; osalemine poliitilistes protsessides, sealhulgas tegelemine selliste teemadega nagu 

kliimamuutused ja uued tehnoloogiad; haavatavate rühmade mõjuvõimu suurendamine; noorte 

arvamuskujundajate suutlikkuse suurendamine.  

 

Konkreetsemalt öeldes võivad auhinnale esitatavad algatused puudutada väga eripalgelisi teemasid, 

näiteks (mitteammendav loetelu): 

 

• võitlus COVID-19 pandeemia negatiivse mõju vastu noortele, sealhulgas vaimsele tervisele; 

• kaasava ja juurdepääsetava arutelu edendamine probleemide üle, millega noored, sealhulgas 

vähemate võimalustega ja haavatavatesse rühmadesse kuuluvad inimesed kokku puutuvad, nagu 

nende sotsiaalne olukord, juurdepääs haridusele ja koolitusele, töötingimused ning COVID-19 

pandeemia mõju noortele; 

• noorte ettevõtluse edendamine, näiteks arendades noorte ettevõtlusoskusi ja füüsilisest isikust 

ettevõtjana tegutsemise võimalusi ning tegeledes noorte ettevõtjate ees seisvate konkreetsete 

probleemidega; 

• noorte naiste tööturul osalemise edendamine, st võrdsete võimaluste tagamine ja naisettevõtluse 

edendamine;  

• noorte oskuste parandamine ja nende digipädevuse edendamine; oskuste puudujääkide ja soolise 

segregatsiooni mustrite kõrvaldamine; kvaliteetse ja kaasava hariduse pakkumine noortele, eelkõige 

neile, kes on puudega või kuuluvad vähemustesse või ebasoodsas olukorras olevatesse rühmadesse; 

noorte oskuste parandamine ja nende digipädevuse edendamine; noorte abistamine asjakohaste 

teadmiste ja pädevuste omandamisel, et nad saaksid aktiivseteks ja tegusateks kodanikeks ja 

Euroopa ühtekuuluvustundest ajendatud muutuste esilekutsujateks; 

• võitlus noorte töötuse, tasustamata praktikavõimaluste leviku ning neile ebakindlate või 

madalapalgaliste töökohtade pakkumise vastu; uute võimaluste ja inimväärsete töökohtade 

edendamine, nt maapiirkondades või äärealadel elavatele noortele, puudega noortele, üliõpilastele 

ja noortele lapsevanematele; noorte õiglase värbamise ja nende töökohtade säilitamise, samuti 

noorte tööturule integreerimise edendamine, aidates sellega võidelda ajude äravoolu vastu ja 

edendada noorte majanduslikku sõltumatust;  

• selliste ebasoodsas olukorras olevate noorte konkreetsete probleemide ja vajadustega tegelemine, 

kes kuuluvad tõrjutud või haavatavatesse rühmadesse, maapiirkondadest, kaugetest, äärepoolsetest 

ja vähem arenenud piirkondadest ning äärepoolseimatest piirkondadest pärit noored, puudega või 

vähemuste hulka kuuluvad noored ning mitmetahuliste probleemidega noored, kes vajavad 

personaalset nõustamist;  

• noorte osalemist takistavate (sotsiaalsete, majanduslike, halduslike, poliitiliste ja kultuuriliste) 

takistuste kõrvaldamine ning nende ühiskondliku ja poliitilise osalemise edendamine Euroopa, 

riiklikul ja/või kohalikul tasandil toimuvate otsustusprotsesside kõigis etappides, mis lähevad 
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kaugemale pelgast konsulteerimisest ja ad hoc kohtumistest; noorte aktiivse osalemise edendamine 

lahenduste pakkumisel ja rakendamisel sellistele suurtele probleemidele nagu kliimamuutused, 

õiglane üleminek, kestlik areng ja uued tehnoloogiad; võimaluste loomine korrapäraseks ja sisukaks 

dialoogiks noortega poliitiliste ettepanekute ja strateegiate teemal, tagades, et kaasatud on ka 

raskesti ligipääsetavad rühmad; teadlikkuse suurendamine olemasolevatest noorte osalus- ja 

esindusmehhanismidest; noortele sobivate konkreetsete osalusmudelite edendamine, võttes arvesse 

digipööret, vältides samal ajal mis tahes diskrimineerimist või tõrjumist;  

• teadlikkuse tõstmine poliitika põlvkondadevahelisest mõjust ja/või vahendite väljatöötamine selle 

paremaks hindamiseks; 

• noorsootöö tugevdamine ning noorte arvamuskujundajate, näiteks noortejuhtide ja noorsootöötajate 

ning noorte huve esindavate sidusrühmade suutlikkuse suurendamise edendamine.  

 

3.2.3 2. kategooria valdkondlikud osalemiskõlblikkuse kriteeriumid – Euroopa 

kodanikuühiskond Ukraina heaks 

 

2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna 2. kategooria erieesmärk on premeerida tõhusaid, 

uuenduslikke ja loomingulisi algatusi (sealhulgas noortealgatusi), mida viiakse ellu ELi 

territooriumil ja/või Ukrainas ning mille eesmärk on aidata sõja tagajärjel kannatavaid 

tsiviilelanikke.  

 

Konkreetsemalt öeldes võivad auhinnale esitatavad algatused puudutada väga eripalgelisi teemasid, 

näiteks (mitteammendav loetelu):  

 

• humanitaarmeetmete rakendamine, et tagada Ukrainas tsiviilelanikele juurdepääs olulistele 

ressurssidele, nagu vesi, toit ja ravimid;  

• evakueerimisvahendite, peavarju, erakorralise abi ja viivitamatu abi pakkumine inimestele, kes 

põgenevad Ukrainas sõja eest ja sisenevad ELi territooriumile, sealhulgas nii Ukraina kui ka muude 

riikide kodanikele;  

• sotsiaalse toe, psühholoogilise ja meditsiinilise abi ning eluaseme pakkumine;  

• praktilise toetuse ja nõustamise pakkumine vastuvõtva riigi haldusmenetluste ja seal kättesaadavate 

teenuste tutvustamiseks ning kolmandate riikide kodanike abistamine toimetulekul praktiliste 

takistustega juurdepääsul eluasemele, tervishoiuteenustele, haridusele, töökohtadele, avalikele 

teenustele jne;  

• Ukraina kodanike toetamine vastuvõtvatesse kogukondadesse sotsiaalsel kaasamisel ja nende 

tööturul osalemise soodustamine;  

• koolituse, sealhulgas keeleõppe ja sellise koolituse pakkumine, mille eesmärk on aidata lastel 

võimalikult kiiresti koos kohalike lastega koolis käia; koostöö riigiasutustega, et kiirendada 

kaasamisprotsessi (nt tunnistuste, oskuste ja kvalifikatsioonide klassifitseerimise osas);  

• konkreetsete sihtrühmade (lapsed, naised, puuetega inimesed jne) olukorra käsitlemine; 

• võitlus konkreetselt Ukraina sõjaga seotud desinformatsiooni vastu.  
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4. Taotluste esitamise menetlus ja tähtaeg 

 

Taotluse esitamiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). 

Põhjendatud juhtudel, mis on seotud dokumenteeritud tehniliste probleemidega, võib komitee lubada 

kandidaatidel esitada taotluse e-posti või posti teel. 

 

Taotlus peab sisaldama kogu valikukomisjoni nõutud teavet, selleks, et: 

 

• kindlaks teha, kas kandidaat vastab ametlikele osalemiskriteeriumidele; 

• kindlaks teha, kas kandidaat vastab menetluse kriteeriumidele; 

• kindlaks teha, kas kandidaat nõustub vastutust, kontrolle, auditeid ja kohaldatavaid seadusi 

käsitlevate sätetega; 

• hinnata iga osaleja sisulist panust auhinna andmise kriteeriumide alusel. 

 

Enne auhinna väljaandmist palub komitee kandidaatidel esitada nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud 

juriidilise isiku vormi ja finantsteabe vormi ning samuti kõik asjaomased tõendavad dokumendid. 

Vormid on kättesaadavad aadressil: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 

ja 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 

 

Taotlused võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles. Siiski oleks komitee tänulik, kui 

hindamismenetluse kiirendamiseks esitataks need inglise või prantsuse keeles. 

 

Taotluse esitamine tähendab nõustumist kõigi konkursidokumentides esitatud tingimustega ning 

vajaduse korral kandidaadi loobumist oma üld- või eritingimuste kohaldamisest. 

 

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on pühapäev, 31. juuli 2022 kell 10.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). 

 

Komitee ei võta arvesse ühtegi pärast seda kuupäeva ja kellaaega saabunud taotlust. Kandidaatidel 

palutakse tungivalt mitte jätta taotluse esitamist viimasele päevale, sest tihe internetiliiklus või 

internetiühenduse katkemine võib taotluse saatmisel probleeme tekitada. Komitee ei vastuta selliste 

probleemide tõttu tekkinud viivituste eest. 

 

Iga kandidaat võib esitada ainult ühe taotluse. Kandideerimistaotluses peavad kandidaadid valima ühe 

kahest kategooriast. Konkursil osalemine on tasuta. Kui taotluse koostamise või saatmisega kaasnevad 

konkreetse kandidaadi jaoks kulud, siis neid ei hüvitata. 

 

Kandidaadid näevad ekraanil sõnumit, kus tänatakse taotluse eest ja pakutakse võimalust see välja 

printida või salvestada PDF-vormingus.  

 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en
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5. Hindamine ja auhinna kätteandmine 

 

5.1 Hindamisetapid 

 

Taotlusi hindab kümnest liikmest koosnev ekspertide komisjon (edaspidi hindamiskomisjon), kellele 

kohaldatakse finantsmääruses sätestatud huvide konflikti käsitlevaid nõudeid11. Hindamisel tuginetakse 

ainuüksi esitatud taotlusvormis sisalduvale teabele. 

 

Komitee jätab endale õiguse mitte avaldada hindamiskomisjoni liikmete isikuid. 

 

Osalejad ei tohi kogu menetluse ajal võtta ühendust hindamiskomisjoni liikmetega mis tahes auhinnaga 

seotudpõhjusel. Iga selline katse viib diskvalifitseerimiseni. 

 

Hindamiskomisjoni otsused on lõplikud, siduvad ega kuulu vaidlustamisele. 

 

Menetlus toimub viies etapis: 

 

(1) kandidaatide tingimustele vastavuse kontrollimine; 

(2) auhinna saamiseks esitatud algatuste tingimustele vastavuse kontrollimine; 

(3) kandidaatide kõrvalejätmise aluste puudumise kontrollimine; 

(4) auhinna saamiseks esitatud algatuste kvaliteedi hindamine auhinna andmise kriteeriumide alusel; 

(5) auhinna määramine. 

 

Komitee hindab tingimustele vastamist, kõrvalejätmise aluste puudumist ja taotluse kvaliteeti suvalises 

järjekorras. Taotluse esitajad peavad auhinna saamiseks täitma kõik kriteeriumid. Kandidaatidele ei anta 

tagasisidet kuni menetluse lõpuni. Tulemused teatatakse kandidaatidele nii kiiresti kui võimalik ja igal 

juhul 15 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui eelarvevahendite käsutaja on teinud auhinna kohta otsuse 

(5. etapp), esialgse kava kohaselt 2022. aasta detsembri keskel. 

 

5.1.1 Kandidaatide tingimustele vastavuse kontrollimine 

 

Kandidaadid peavad vastama punktis 3.1 esitatud nõuetele. 

 

Komitee hindab kandidaatide tingimustele vastavust taotluse vormil esitatud teabe alusel. Enne auhinna 

andmist palub komitee kandidaatidel esitada nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku 

vormi koos tõendavate dokumentidega (vt punkti 4 eespool). 

 

Komitee jätab endale õiguse nõuda kandidaadilt eespool nimetatud vormi ja tõendavaid dokumente kogu 

hindamismenetluse vältel. Sel juhul peab kandidaat viivitamata esitama vormi ja tõendavad 

dokumendid. Kui vormi ja tõendavaid dokumente ei esitata õigeaegselt, võib komitee taotluse tagasi 

lükata. 

 

 
11

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, 
(EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2018:193:TOC
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5.1.2 Algatuste tingimustele vastavuse kontrollimine 

 

Auhinna saamiseks esitatud algatuste tingimustele vastavust kontrollitakse elektroonilise taotlusvormi 

alusel. Auhinna saamiseks esitatud algatused peavad vastama punktis 3.2 esitatud nõuetele. Kandidaadi 

muud tegevust arvesse ei võeta. 

 

5.1.3 Kandidaatide kõrvalejätmise aluste puudumise kontrollimine 

 

Kandidaatide vastavust finantsmääruse artiklites 136 ja 141 osutatud ja taotlusdokumentides loetletud 

osalemiskõlblikkuse kriteeriumidele kontrollitakse elektroonilise taotlusvormi alusel. 

 

Komitee jätab endale õiguse kontrollida, et kandidaadid ei ole üheski kõrvalejätmist põhjustavas 

olukorras, nõudes tõendavate dokumentide esitamist. Sellisel juhul peab kandidaat esitama nõutud 

dokumendid komitee määratud tähtaja jooksul. Kui nõutud dokumente ei esitata õigeks ajaks, võib 

komitee taotluse tagasi lükata. 

 

Taotleja ei pea esitama konkreetset dokumenti, kui ta teavitab komiteed sellest, et kõnealune dokument 

on mõnes üleriigilises andmebaasis tasuta kättesaadav. 

 

5.1.4 Kvaliteedi hindamine  

 

Hindamiskomisjon hindab taotluste kvaliteeti allpool esitatud auhinna andmise kriteeriumide alusel. 

Hindajad võtavad arvesse üksnes auhinna saamiseks esitatud algatusi, mitte kandidaadi muud tegevust. 

Ühelegi kriteeriumile ei kohaldata alammäära. Konkursist jäetakse siiski kõrvale kandidaadid, kes 

saavad vähem kui 50 % maksimaalsest kogupunktisummast. 
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Auhinna andmise kriteeriumid – 1. kategooria Punktid 

1. kriteerium – pikaajaline mõju 

Kriteeriumiga hinnatakse esitatud algatuse potentsiaali avaldada pikaajalist 

mõju ja innustada teisi Euroopas, st kas seda on võimalik rakendada või 

kohandada samale või mõnele teisele kasusaajate kategooriale kusagil mujal 

kas samas või mõnes teises ELi liikmesriigis. Selles kontekstis hinnatakse 

mõju kavandatud algatuse rakendamiseks kasutatud inim- ja rahaliste 

vahendite põhjal.  

35 punkti 

2. kriteerium: osalemine ja koostöö 

Kriteeriumiga hinnatakse ühelt poolt seda, kuivõrd aktiivselt kaasatakse 

esitatud algatusega osavõtjaid ja kasusaajaid, ning teiselt poolt algatuse 

suutlikkust levitada head tava ja suurendada teadlikkust kodanikuühiskonna 

auhinna teemaga seotud küsimustes.  

35 punkti 

3. kriteerium – uuenduslikkus ja loovus 

Kriteeriumiga hinnatakse esitatud algatuse loomingulisust, selle ainulaadsust 

ja uuenduslikkuse taset konkreetses kontekstis. Siinkohal mõistetakse 

uuenduslikkuse all nii uusi ideid kui ka uusi või täiustatud viise olemasoleva 

lahenduse või meetodi rakendamiseks või selle kohandamiseks teisele 

kontekstile või sihtrühmale.  

30 punkti 

Punkte kokku 

100 punkti 

(vähemalt 

50 punkti) 

 

 

Auhinna andmise kriteeriumid – 2. kategooria Punktid 

1. kriteerium – mõju ja tõhusus 

Kriteeriumi alusel hinnatakse esitatud algatuse lühi- ja pikaajalist mõju ning 

selle potentsiaali innustada teisi Euroopas ehk kas seda on võimalik kohaldada 

või kohandada samale või mõnele teisele kasusaajate kategooriale kuskil 

mujal kas samas või mõnes teises ELi liikmesriigis. Selles kontekstis 

hinnatakse mõju kavandatud algatuse rakendamiseks kasutatud inim- ja 

rahaliste vahendite põhjal. Arvesse võetakse ka algatuse võimet jagada häid 

tavasid. 

70 punkti 

2. kriteerium – uuenduslikkus ja loovus 

Kriteeriumiga hinnatakse esitatud algatuse loomingulisust, selle ainulaadsust 

ja uuenduslikkuse taset konkreetses kontekstis. Siinkohal mõistetakse 

uuenduslikkuse all nii uusi ideid kui ka uusi või täiustatud viise olemasoleva 

lahenduse või meetodi rakendamiseks või selle kohandamiseks teisele 

kontekstile või sihtrühmale.  

30 punkti 

Punkte kokku 

100 punkti 

(vähemalt 

50 punkti) 
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5.1.5 Auhinna määramine 

 

Auhinna määrab komitee hinnangu põhjal, mille on andnud hindamiskomisjon, kellel on vabadus 

otsustada taotluste kvaliteedile antud hinnangu põhjal, kas soovitada auhinnad määrata. 

 

Komitee võib iga kategooria kohta anda kuni kolm auhinda vastava kategooria kolmele parimale 

kandidaadile. 

 

6. Auhinnafond 

 

Komiteel on kavas anda igas kategooria välja kõige rohkem kolm auhinda. Esimene auhind on 

14 000 eurot. Teise auhinna väärtus on 8 000 eurot. Kolmanda auhinna väärtus on 8 000 eurot. Kui 

esimest kohta jagatakse rohkem kui ühe võitja vahel võrdse punktisumma alusel, on iga auhinna summa 

vastavalt 11 000 eurot kahe esimese auhinna eest ja 10 000 eurot kolme esimese auhinna eest. Komitee 

ei ole kohustatud kõiki 29 auhinda välja jagama. Komitee võib otsustada kodanikuühiskonna auhinda 

mitte välja anda. 

 

Auhinnatseremoonia toimub tõenäoliselt 14.–15. detsembril 2022. aastal toimuva komitee täiskogu 

istungi ajal. Tseremooniale kutsutakse kuni kaks esindajat võitja kohta, kelle reisi ja majutuse korraldab 

komitee võitjatele varakult edastatavate reeglite alusel. Füüsilise kohaloleku võib igal ajal asendada 

veebipõhise osalemisega, kui seda nõuavad auhinnatseremoonia päeval kehtivad tervishoiu- ja 

ohutuseeskirjad.  

 

Auhind makstakse välja pangaülekandega auhinnatseremooniale järgneva 30 päeva jooksul, eeldusel et 

võitjad on esitanud kõik vajalikud dokumendid. Võitjad vastutavad auhinnaraha kasutamisel 

kohaldatavate maksude ja lõivude tasumise eest. 

 

7. Isikuandmed 

 

Taotlusdokumentides esitatud isikuandmeid (nt nimi ja aadress) töödeldakse vastavalt 

määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 

institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist12. Küsimuste vastuseid ja 

isikuandmeid, mida on küsitud taotluse hindamiseks kooskõlas konkursieeskirjadega, töötleb 

teabevahetuse ja institutsioonidevaheliste suhete direktoraat üksnes sellel eesmärgil, kui ei ole märgitud 

teisiti. Isikuandmete töötlemisega seotud üksikasjad on dokumendile lisatud (2. lisa). 

 

Finantsmääruse artiklis 136 kirjeldatud olukorras olevate kandidaatide isikuandmed võidakse 

registreerida varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis (EDES). Lisateave on saadaval 

isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses aadressil 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 

 

 
12

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 

töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 93). 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=ET
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8. Avalikustamiskohustused 

 

Ilma et see piiraks punkti 7 kohaldamist, annavad kandidaadid komiteele õiguse avaldada kandidaatide 

nimed, tegevuse, mille eest auhinda taotletakse, ja kandidaatidele määratud auhindade suuruse mis tahes 

keeles, mis tahes vormis ning mis tahes tehnikat kasutades. 

 

Võitjatel tuleb kõigis auhinnatud tegevust puudutavates teadaannetes või väljaannetes viidata, et 

tegevuse eest on saadud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhind. See 

kohustus kehtib ühe aasta alates auhinna andmise kuupäevast. 

 

9. Vastutus 

 

Auhinnakonkursi raames ellu viidud tegevust puudutavate nõudmiste puhul lasub ainuvastutus 

kandidaatidel. 

 

10. Kontrollid ja auditid 

 

Võitjad peavad nõustuma komitee, Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ja Euroopa Kontrollikoja 

kontrollide ja audititega, millele viidatakse finantsmääruse artiklis 129, ning konkursi ja saadud 

auhinnaga seotud avalikustamiskohustustega, mida kirjeldatakse eespool punktis 8. 

 

11. Kohaldatav õigus, kaebused ja pädev kohus 

 

Kodanikuühiskonna auhinna suhtes kohaldatakse ELi õigust, mida vajaduse korral täiendab Belgia 

siseriiklik õigus. 

 

Auhinna andmise menetlust puudutavad tähelepanekud võib esitada auhinda välja andvale asutusele, 

kasutades allpool punktis 13 esitatud kontaktandmeid. 

 

Kui kandidaadid leiavad, et hankemenetluse käigus on kasutatud haldusomavoli, on neil õigus esitada 

kaebus Euroopa Ombudsmanile kahe aasta jooksul alates kuupäevast, kui nad said teada kaebuse 

põhjustanud asjaoludest (vt https://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Auhinnaga seotud küsimuste käsitlemise eest vastutab Euroopa Liidu Üldkohus: 

 

General Court of the European Union  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

Tel: +352 43031 

Faks: +352 4303 2100 

URL: http://curia.europa.eu 

 

Kaebuste esitamise kohta saab teavet eelnimetatud aadressil. 

 

https://www.ombudsman.europa.eu/et/home
http://curia.europa.eu/
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12. Karistused 

 

Finantsmääruse artiklis 136 kehtestatud tingimuste kohaselt võib nende osalejate suhtes, kes on esitanud 

valeandmeid, eiranud eeskirju või pannud toime pettusi, kohaldada rahalisi karistusi suuruses 2–10 % 

auhinna väärtusest. Samuti võidakse teha otsus jätta nimetatud osalejad kõrvale kõigist ELi eelarvest 

rahastatavatest lepingutest, toetustest ja konkurssidest. 

 

13. Lisateave 

 

Lisateabe saamiseks kirjutage palun aadressile civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

Kui küsimused ja vastused puudutavad ka teisi kandidaate, avaldatakse need komitee veebilehel 

kodanikuühiskonna auhinna rubriigis (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Komitee soovitab 

kandidaatidel külastada korrapäraselt veebilehte värskeima teabe saamiseks. 

 

_____________ 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

