ETSK:N VUODEN 2022
KANSALAISYHTEISKUNTAPALKINTOON SOVELLETTAVAT
SÄÄNNÖT
Kansalaisyhteiskunnan huippualoitteiden palkitseminen

1.

Kansalaisyhteiskuntapalkinnon tarkoitus ja yleinen tavoite

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (’ETSK’ tai ’komitea’) vuosittain jaettavan palkinnon
tarkoituksena on palkita eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan yhdentymistä merkittävästi
edistäneitä luonnollisten henkilöiden (yksityishenkilöiden) ja/tai yksityisoikeudellisten yhteisöjen
(kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tms.) aloitteita ja kannustaa toteuttamaan niitä.
Palkinnon yleisenä tavoitteena on auttaa tiedostamaan, millä tavalla kansalaisyhteiskunta voi olla
mukana luomassa eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan kansalaisuutta ja tukea samalla Euroopan
yhdentymisen perustana olevia yhteisiä arvoja.
2.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinto 2022

2.1

Palkintokategoria 1: Nuorten vaikutusmahdollisuudet

Ccovid-19-pandemialla oli vakavia vaikutuksia nuorille. Oppilaitosten väliaikainen sulkeminen ja
sosiaali-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan keskeyttäminen heikensivät nuorten välisiä yhteyksiä. He
olivat myös haavoittuvampia työmarkkinoilla ja heidän sosiaaliturvansa oli usein puutteellinen tai
heikko. Helmikuussa 2022 alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli EU:ssa 14 prosenttia. Erityisen
korkea työttömyysaste oli Kreikassa (31,1 %), Espanjassa (29,8 %), Italiassa (24,2 %) ja Ruotsissa
(22,1 %).1

1

Eurostatin työttömyystilastot. On todettu, että tietty osuus työttömistä nuorista jää yleensä huomioimatta virallisissa tiedoissa, koska
he joko jättävät hakematta työttömyysetuuksia tai eivät ilmoittaudu työvoimatoimistoihin ja hankkivat sen sijaan elantonsa
näennäisesti itsenäisinä ammatinharjoittajina, alustatyöntekijöinä tai harmaassa taloudessa. Näin ollen voidaan olettaa, että todelliset
luvut voivat olla vielä Eurostatin ilmoittamia lukuja huonommat.
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FI

Nuorisotyöttömyydellä on pitkäaikaisia seurauksia yksityisille ihmisille, mikä tekee heistä ”menetetyn
sukupolven”. Lisäksi se, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia on paljon, on suuri
menetys talouksillemme ja yhteiskunnillemme ja saattaa vaarantaa demokraattisten yhteiskuntiemme
vakauden, sillä osa nuorista saattaa luopua demokraattisesta ja sosiaalisesta osallistumisesta. Onkin
huolestuttavaa, että epäluottamus vakiintuneita puoluepoliittisia järjestelmiä ja instituutioita kohtaan
on laajalle levinnyttä nuorten keskuudessa. Hiljattain tehty Euroopan parlamentin nuorisotutkimus
osoittaa, että vaikka 85 prosenttia vastaajista keskustelee politiikasta ystävien tai sukulaisten kanssa,
suurin osa heistä kokee, ettei heillä ole paljoakaan tai mitään sananvaltaa, kun on kyse heitä koskevista
tärkeistä päätöksistä, laeista ja politiikoista.2 Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevilla nuorilla
on myös suurempi riski syrjäytyä, köyhtyä ja jäädä pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle.
Nuorilla on vastassaan aiemmilta sukupolvilta perittyjä vakavia taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia,
poliittisia ja ympäristöongelmia. Talouskriisit ja niiden jälkeiset säästötoimenpiteet vaikuttavat
suhteettomasti nuoriin. Esimerkiksi talouden elvyttämiseen tarkoitettu taloudellinen tuki rasittaa
tulevia sukupolvia, jotka tulevat kohtaamaan covid-19-pandemian taloudelliset seuraukset.
Toisaalta vihreä ja digitaalinen siirtymä tarjoavat uudenlaisia tulevaisuudennäkymiä sekä tilaisuuden
muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi ja torjua pandemian kielteisiä vaikutuksia. Yhä useammat nuoret
käynnistävät esimerkiksi uusia startup-yrityksiä uusilla aloilla, perustavat yhteiskunnallisia yrityksiä
täyttääkseen tarvittavien palvelujen puutteen erityisesti pandemian jälkeen tai ottavat käyttöön
tulevaisuuteen suuntaavia kestäviä liiketoimintamalleja tuottaen voittoja ja edistäen samalla sosiaalisia
vaikutuksia ja ympäristökestävyyttä. Kuten Euroopan parlamentti ja neuvosto aivan oikein toteavat
Euroopan nuorison teemavuotta koskevassa päätöksessä, ”Eurooppa tarvitsee kaikkien nuorten visiota,
sitoutumista ja osallistumista paremman tulevaisuuden rakentamiseksi, ja Euroopan on tarjottava
nuorille tulevaisuudenmahdollisuuksia ja tulevaisuus, joka on vihreämpi, digitaalisempi ja
osallistavampi”3. Euroopan nuorison teemavuosi kulkee käsi kädessä NextGenerationEU-välineen
menestyksekkään toteuttamisen kanssa, elpymisväline tarjoaa työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia
erityisesti heikommista lähtökohdista ja maaseudulta tai syrjäseuduilta tuleville nuorille tai
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluville nuorille. Se auttaa heitä tulemaan aktiivisiksi
kansalaisiksi ja myönteisen muutoksen tekijöiksi taloudessa ja yhteiskunnassa.
Nuoriin vaikuttavat – etenkin viimeaikaisen geopoliittisen tilanteen valossa – myös suuret
maailmanlaajuiset kysymykset, kuten rauha ja turvallisuus, kestävä kehitys sekä uudet teknologiat,
kuten tekoäly. On hyvin tärkeää arvioida asianmukaisesti kaikkien politiikkojen vaikutusta nuoriin ja
heidän tulevaisuudennäkymiinsä, myös tulevien sukupolvien kannalta. Nuorilla on roolinsa
tarkasteltaessa sosiaalisia näkökohtia ja varmistettaessa, että politiikka täyttää tulevaisuuden
vaatimukset, olipa kyse sitten ilmastonmuutoksesta, kestävästä kehityksestä, Pellolta
pöytään -strategiasta tai uudesta teknologiasta. ETSK on vakuuttunut siitä, että tämän on merkittävä
nuorten
vahvaa
osallistamista
EU:n
päätöksentekoprosessien
kaikkiin
vaiheisiin

2
3

Euroopan parlamentin nuorisotutkimus 2021 (Flash-eurobarometri).
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2021/2316, annettu 22. joulukuuta 2021, Euroopan nuorison teemavuodesta (2022),
(EUVL L 462, 28.12.2021, s. 1).
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lainsäädäntöehdotusten ja aloitteiden laatimisesta täytäntöönpanoon, seurantaan ja jatkotoimiin.4
Ilmastolakot ovat konkreettinen esimerkki siitä, miten nuoret ovat valmiita tulemaan aktiivisiksi ja
osallistuviksi kansalaisiksi sekä taloutta ja yhteiskuntaa muuttaviksi toimijoiksi.
Laadukkaat nuorten osallistumis- ja edustusmekanismit mahdollistavat kumppanuuden päättäjien,
nuorten ja nuorisojärjestöjen välillä nuorten elämään vaikuttavien päätösten muotoilussa. On korkea
aika siirtyä nuorten kuulemisesta yhteiskehittämiseen, yhteissuunnitteluun ja yhteistuotantoon. Tämän
tilaisuuden hyödyntäminen varmistaa myös demokratian vakauden ja häiriönsietokyvyn, mikä
edellyttää kaikkien yhteiskuntaryhmien osallistumista päätöksentekoprosesseihin.
ETSK korosti lausunnossaan ”Kohti nuorten järjestelmällistä osallistamista ilmastoa ja kestävää
kehitystä koskevaan EU:n päätöksentekoon”, että nuorisojärjestöillä on tässä tärkeä rooli, sillä ne
edustavat miljoonien nuorten etuja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti laaja-alaisten verkostojensa
kautta. Ne ovat keskeisiä toimijoita sen varmistamisessa, että nuoret ovat läsnä instituutioissa ja että he
myös voivat osallistua päätöksentekoon mielekkäällä tavalla. Nuorisojärjestöt voivat myös auttaa
tuomaan nuorten ääntä paremmin kuuluville, jotta voidaan edistää erityisiä toimenpiteitä tai
politiikkoja ja jotta hallitukset ja instituutiot asetetaan vastuuseen sitoumuksistaan.5
ETSK on valmis toimimaan johtavassa roolissa ja hyödyntämään menestyksekkäitä aloitteitaan, muun
muassa ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ja nuorten pyöreän pöydän keskustelut ilmastosta ja
kestävästä kehityksestä, jotta voitaisiin palauttaa nuorten luottamus instituutioihin, ylläpitää heidän
yhteyksiään kansalaisyhteiskuntaan tai luoda nämä yhteydet uudelleen, vahvistaa nuorten
osallistumista ja edistää yhteyksiä nuorisoverkostoihin. Tästä syystä ETSK on Euroopan nuorison
teemavuonna 2022 päättänyt myöntää kolmannentoista kansalaisyhteiskuntapalkintonsa
(palkintokategoria 1) luonnollisille henkilöille (yksityishenkilöille) ja yksityisoikeudellisille yhteisöille
(kansalaisyhteiskunnan organisaatioille jne.), jotka ovat toteuttaneet EU:n alueella tehokkaita,
innovatiivisia ja luovia hankkeita, joilla pyritään luomaan parempi tulevaisuus Euroopan nuorille heitä
varten ja heidän kanssaan vastaamalla nuorten erityistarpeisiin ja edistämällä heidän
vaikutusmahdollisuuksiaan ja osallistumistaan kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla. Tällä
tavoin palkinnolla voidaan myös korostaa panosta, jonka nuoret ja nuorisojärjestöt voivat antaa
Euroopan tulevaisuuden muovaamiseen.
2.2

Palkintokategoria 2: Euroopan kansalaisyhteiskunta Ukrainan puolesta

ETSK on tuominnut jyrkästi Venäjän asevoimien hyökkäyksen Ukrainaan ja painottanut toistuvasti,
että se rikkoo voimassa olevia kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia, uhkaa niin Euroopan kuin koko
maailman turvallisuutta ja loukkaa suoraan EU:n ensisijaista tavoitetta ”edistää rauhaa, omia arvojaan
ja kansojensa hyvinvointia”6. Komitea kehotti 24. maaliskuuta 2022 antamassaan päätöslauselmassa

4

5
6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kohti nuorten järjestelmällistä osallistamista ilmastoa ja kestävää kehitystä
koskevaan EU:n päätöksentekoon” (oma-aloitteinen lausunto) NAT/788–EESC-2020, annettu 20. helmikuuta 2020 (EUVL C 429,
11.12.2020, p. 44). Ks. erityisesti kohdat 1.1 ja 2.11.
Sama kuin edellä, kohdat 2.9 ja 2.10.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohta.
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lopettamaan välittömästi sotilaalliset toimet Ukrainassa, jotta kansalaisille tai elintärkeälle
infrastruktuurille ei aiheutuisi enempää haittaa.7
Samaan aikaan ETSK katsoo, että yksi tämän hetken painopisteistä on ihmisten suojelu Ukrainassa.
Miljoonat ihmiset ovat paenneet Ukrainasta sodan seurauksena. EU on osoittanut solidaarisuutta
tarjoamalla väliaikaista suojelua kaikille kotimaastaan paenneille. ETSK katsoo, että kaikkia Ukrainan
sotaa pakenevia on suojeltava heidän kansalaisuudestaan riippumatta, heillä on oltava pääsy
asianmukaiseen infrastruktuuriin ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, erityisesti naisten,
lasten, iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden, tarpeet on otettava asianmukaisesti huomioon.
Järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla on tässä keskeinen asema. Monissa maissa
kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt pikaisesti toimiin, ja se tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa
auttaakseen sotaa paenneita ukrainalaisia. Nämä organisaatiot toimivat kentällä, tarjoavat
ukrainalaisille päivittäin humanitaarista apua ja tukevat pakolaisia sekä heidän saapuessaan
Eurooppaan että heidän integroituessaan eurooppalaiseen yhteiskuntaan.8
ETSK on ilmaissut syvän osanottonsa kaikille hyökkäyksen uhreille, (naisille, miehille ja lapsille)
kaupunkien ja infrastruktuurin tuhoamisen ja mittaamattoman inhimillisen kärsimyksen ja
ympäristövahinkojen
johdosta,
ja
on
päättänyt
myöntää
kolmannentoista
kansalaisyhteiskuntapalkintonsa (palkintokategoria 2) kansalaisyhteiskunnan organisaatioille,
yrityksille tai yksityishenkilöille, jotka ovat toteuttaneet EU:n alueella tai Ukrainassa tehokkaita
innovatiivisia hankkeita pyrkimyksenään auttaa Ukrainan sodasta kärsiviä siviilejä.
3.

Osallistumiskelpoisuus

3.1

Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat

ETSK:n myöntämä kansalaisyhteiskuntapalkinto on avoin yhtäläisin ehdoin kaikille luonnollisille
henkilöille (yksityishenkilöille) ja yksityisoikeudellisille yhteisöille (kansalaisyhteiskunnan
organisaatioille jne.) jäljempänä esitettyjen edellytysten mukaisesti. Viranomaiset, valtiolliset
organisaatiot ja muut julkiset elimet eivät voi osallistua.
1)
Luonnolliset henkilöt
Tämän palkinnon hakumenettelyssä luonnollisilla henkilöillä tarkoitetaan yksittäisiä henkilöitä tai
henkilöryhmiä, jotka toimivat yhdessä ilman sopimusvelvoitteita. EU-kansalaiset voivat osallistua
hakuun asuinmaastaan riippumatta. Haku on avoin myös kolmansien maiden kansalaisille edellyttäen,
että he oleskelevat laillisesti EU:n alueella. Henkilöryhmän on nimettävä yksi luonnollisista
henkilöistä palkinnon hallinnollisista ja taloudellisista näkökohdista vastaavaksi yhteyshenkilöksi
(kärkihahmoksi).
ETSK:n jäsenet, neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimetyt edustajat, EU:n
toimielinet ja muiden elinten henkilöstö, arviointikomitean jäsenet sekä heidän sukulaisensa eivät voi
osallistua hakuun.
7
8

ETSK:n päätöslauselma, hyväksytty 24. maaliskuuta 2022, Ukrainan sota ja sen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.
Ks. ETSK:n kannanotot osoitteessa https://www.eesc.europa.eu/fi/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
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2)
Yksityisoikeudelliset yhteisöt
Palkintoa voivat hakea kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt, paikallis-, alue-,
jäsenvaltio- tai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Palkinnon hakumenettelyssä
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot määritellään ETSK:n lausunnossa ”Kansalaisyhteiskunnan
tehtävä ja panos Euroopan rakentamisessa” esitetyn määritelmän mukaisesti ”kaikkien sellaisten
organisaatiorakenteiden kokonaisuudeksi, joiden jäsenet edistävät yleistä etua demokraattisen
neuvotteluprosessin ja yhteisymmärryspyrkimyksen avulla ja jotka toimivat myös välittäjinä julkisen
vallan ja kansalaisten välillä”9. Ne osallistuvat aktiivisesti julkiseen asioiden hoitamiseen omien
kiinnostuksenkohteidensa pohjalta hyödyntäen omaa erikoisosaamistaan, taitojaan ja
toimintamahdollisuuksiaan. Ne toimivat itsenäisesti, ja jäsenyyteen kuuluu kansalaisten sitoutuminen
organisaation työhön ja toimintaan. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden määritelmä kattaa niin
kutsutut työmarkkinoiden toimijat eli työmarkkinaosapuolet, talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoita
edustavat organisaatiot, kansalaisjärjestöt, jotka yhdistävät kansalaisia ajamaan yhteisiä etuja (kuten
ympäristö-, ihmisoikeus-, kuluttaja-, hyväntekeväisyys-, kulttuuri- ja koulutusalan järjestöt),
yhteisöperustaiset organisaatiot eli organisaatiot, jotka syntyvät yhteiskunnan keskuudesta
ruohonjuuritasolta ja pyrkivät jäsentensä määrittämiin tavoitteisiin, kuten nuoriso- ja perhejärjestöt ja
kaikki organisaatiot, joiden kautta kansalaiset voivat osallistua paikallisyhteisön elämään, sekä
uskonnolliset yhteisöt. Myös kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, jotka on perustettu lailla tai
asetuksella tai joihin kuuluminen on osin tai kokonaan pakollista (esimerkiksi ammattialajärjestöt)10,
täyttävät kelpoisuusehdot.
Yritykset: Palkinnon hakumenettelyssä ’yrityksillä’ tarkoitetaan siviili- tai kauppaoikeuden mukaisesti
perustettuja voittoa tavoittelevia yhteisöjä osuuskunnat mukaan lukien ja muita yksityisoikeudellisia
oikeushenkilöitä. Yritykset voivat osallistua hakumenettelyyn, jos ne on perustettu jonkin jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti ja niiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on
EU:n alueella. Hakukelpoisuus rajoittuu yritysten voittoa tavoittelemattomiin toimiin, kuten
pyyteettömiin hankkeisiin, hyväntekeväisyysaloitteisiin, yksityishenkilöiden tai yritysten
vapaaehtoistoimintaan jne.
3.2

Kelpoisuusehdot täyttävät aloitteet

3.2.1 Molempiin palkintokategorioihin sovellettavat muodolliset kelpoisuusehdot
Jotta aloitteet voisivat osallistua kilpailuun, niiden on täytettävä seuraavat neljä vaatimusta:
• Niiden on oltava voittoa tavoittelemattomia hankkeita, kuten pyyteettömiä hankkeita,
hyväntekeväisyysaloitteita, yksityishenkilöiden tai yritysten vapaaehtoistoimintaa jne.
• Ne on jo toteutettu tai ne ovat edelleen käynnissä 31. heinäkuuta 2022 (hakemusten
viimeinen jättöpäivä)
• Niiden on täytettävä jäljempänä kullekin palkintokategorialle asetetut temaattiset
kelpoisuusehdot
9
10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan tehtävä ja panos Euroopan rakentamisessa”, CESE
851/1999, 22. syyskuuta 1999 (EYVL C 329, 17.11.1999, s. 30).
Tämä koskee muun muassa Itävallan työmarkkinoiden toimijoita.
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•

Ne on toteutettava EU:n alueella. Palkintokategoriassa 2 myös Ukrainassa toteutetut toimet
täyttävät kelpoisuusehdot.

Seuraavat aloitteet eivät voi osallistua:
• kaupalliset (voittoa tavoittelevat) hankkeet
• suunnitteilla olevat hankkeet, joiden toteuttamista ei ole käynnistetty 31. heinäkuuta 2022
mennessä (hakemusten viimeinen jättöpäivä)
• palkintokategoriassa 2: ehdokkaiden jo ennen Ukrainan sodan alkua toteuttamat hankkeet,
jotka eivät liity suoraan sodan seurauksiin; haku on kuitenkin avoinna olemassa oleville
hankkeille, joita on mukautettu vastaamaan nopeasti ja asianmukaisesti kohderyhmien
lisätarpeisiin ja sodan aiheuttamiin uusiin tai kasvaviin haasteisiin
• kaikenlaiset ja mitä tahansa muotoa olevat dokumentointi- ja/tai tiedotus- ja/tai valistustoimet,
journalistiset, kirjalliset tai tieteelliset julkaisut, audiovisuaaliset tuotteet ja taideteokset.
3.2.2 Temaattiset kelpoisuusehdot palkintokategoriassa 1 – Nuorten vaikutusmahdollisuudet
Vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapalkinnon palkintokategoriassa 1 tarkoituksena on palkita EU:n
alueella toteutettuja tehokkaita, innovatiivisia ja luovia aloitteita, joilla pyritään luomaan
parempi tulevaisuus Euroopan nuorille heitä varten ja heidän kanssaan vastaamalla nuorten
erityistarpeisiin ja edistämällä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja osallistumistaan kaikilla
talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla.
Täyttääkseen
kelpoisuusehdot
toiminnan
tai
aloitteiden
edistettävä
nuorten
osallistumismahdollisuuksia ja katettava vähintään yksi seuraavista aloista: työllisyys ja pääsy
työmarkkinoille, mukaan lukien yrittäjyys; koulutus; terveys ja hyvinvointi erityisesti covid-19pandemian seurauksena; osallistuminen poliittisiin prosesseihin liittyen muun muassa
ilmastonmuutokseen ja uusiin teknologioihin; haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen; nuorten vaikuttajien valmiuksien kehittäminen.
Palkinnon saajiksi ehdolla olevat aloitteet voivat kattaa konkreettisesti monenlaisia teemoja,
esimerkiksi seuraavia (luettelo ei ole tyhjentävä):
•
•

•

•
•

covid-19-pandemian nuoriin kohdistuvien kielteisten vaikutusten torjuminen, mukaan lukien
mielenterveys
osallistavan ja kaikille avoimen keskustelun edistäminen haasteista, joita nuoret – myös ne, joilla
on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka kuuluvat haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin –
kohtaavat ja jotka liittyvät esimerkiksi heidän sosiaaliseen tilanteeseensa, koulutukseen pääsyn,
työoloihin ja covid-19-pandemian vaikutuksiin
nuorten yrittäjyyden tukeminen esimerkiksi edistämällä nuorten yrittäjyystaitoja ja
mahdollisuuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja vastaamalla nuorten yrittäjien kohtaamiin
erityisiin haasteisiin
nuorten naisten työmarkkinoille osallistumisen edistäminen eli yhtäläisten mahdollisuuksien
varmistaminen ja naisten yrittäjyyden edistäminen
nuorten taitojen ja digitaalisen osaamisen parantaminen; osaamisvajeiden korjaaminen ja
sukupuolen mukaisen eriytymisen mallien torjuminen; laadukkaan ja osallistavan koulutuksen
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•

•

•

•
•

tarjoaminen nuorille, erityisesti vammaisille tai vähemmistöihin tai muita heikommassa asemassa
oleviin ryhmiin kuuluville nuorille; nuorten tietoisuuden parantaminen ympäristökestävyyden
merkityksestä; nuorten auttaminen saamaan merkityksellisiä tietoja ja taitoja ja tulemaan siten
aktiivisiksi ja yhteiskuntaelämään osallistuviksi kansalaisiksi ja muutoksentekijöiksi, joita
innoittaa eurooppalainen yhteenkuuluvuudentunne
nuorisotyöttömyyden torjuminen sekä sen ehkäiseminen, että palkattomat harjoittelujaksot
yleistyvät ja että nuorille tarjotaan epävarmoja työsuhteita tai matalapalkkaista työtä; uusien
mahdollisuuksien ja ihmisarvoisten työpaikkojen tarjoamisen edistäminen esimerkiksi
maaseudulla tai syrjäseuduilla asuville nuorille, vammaisille nuorille, opiskelijoille ja nuorille
vanhemmille; nuorten rekrytointiin ja työssä pysymiseen tähtäävien oikeudenmukaisten
toimenpiteiden ja työmarkkinoille integroitumisen edistäminen ja siten aivovuodon estämisen ja
nuorten taloudellista riippumattomuuden edistäminen
sellaisiin erityisiin haasteisiin ja tarpeisiin vastaaminen, jotka koskevat muita heikommassa
asemassa olevia nuoria, esimerkiksi nuoria, jotka kuuluvat haavoittuvassa asemassa oleviin ja
marginalisoituneisiin ryhmiin, nuoria, jotka tulevat maaseutualueilta, syrjäseuduilta, reuna-alueilta
ja vähemmän kehittyneiltä alueilta sekä syrjäisimmiltä alueilta, ja vammaisia tai vähemmistöihin
kuuluvia nuoria sekä vaikeasti tavoitettavia, monitahoisista ongelmista kärsiviä ja yksilöllistä
ohjausta tarvitsevia nuoria
nuorten osallistumisen esteiden poistaminen (sosiaaliset, taloudelliset, hallinnolliset, poliittiset ja
kulttuuriset esteet) ja heidän kansalais- ja poliittisen osallistumisen edistäminen
päätöksentekoprosessien kaikissa vaiheissa Euroopan tasolla, kansallisella ja/tai paikallisella
tasolla niin, että mennään yksinkertaista kuulemista ja tapauskohtaisia kokouksia pidemmälle;
nuorten aktiivisen osallistumisen edistäminen suuria haasteita – esimerkiksi ilmastonmuutosta,
oikeudenmukaista siirtymää, kestävää kehitystä ja uusia teknologioita – koskevien ratkaisujen
ehdottamisessa ja täytäntöönpanossa; tilan luominen säännölliselle ja merkitykselliselle nuorten
kanssa käytävälle vuoropuhelulle poliittisista ehdotuksista ja strategioista ja sen varmistaminen,
että mukaan otetaan myös vaikeasti tavoitettavat ryhmät; tietoisuuden lisääminen nykyisistä
nuorten osallistumis- ja edustusmekanismeista; nuorille sopivien erityisten osallistumismallien
edistäminen, joissa otetaan huomioon digitalisaatio ja vältetään kaikenlaista syrjintää tai
poissulkemista
tietoisuuden lisääminen politiikkojen sukupolvivaikutuksista ja/tai sellaisten välineiden
kehittäminen, joilla kyseistä vaikutusta voidaan arvioida paremmin
nuorisotyön vahvistaminen ja nuorten mielipidevaikuttajien, kuten nuoriso-ohjaajien ja
nuorisotyöntekijöiden, sekä nuorten etuja edustavien sidosryhmien valmiuksien kehittäminen.

3.2.3 Temaattiset kelpoisuusehdot palkintokategoriassa 2 – Euroopan kansalaisyhteiskunta
Ukrainan puolesta
Vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapalkinnon toisessa palkintokategoriassa tarkoituksena on palkita
EU:n alueella ja/tai Ukrainassa toteutettuja tehokkaita, innovatiivisia ja luovia hankkeita
(mukaan lukien nuorisohankkeita), joilla pyritään auttamaan sodasta kärsiviä siviilejä.
Palkinnon saajiksi ehdolla olevat aloitteet voivat kattaa konkreettisesti monenlaisia teemoja,
esimerkiksi seuraavia (luettelo ei ole tyhjentävä):
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•

•

humanitaariset toimet sen varmistamiseksi, että siviileillä on mahdollisuus saada elintärkeitä
hyödykkeitä, kuten vettä, elintarvikkeita ja lääkkeitä Ukrainassa
evakuoinnin, suojan, hätäavun ja välittömän avun tarjoaminen sekä Ukrainan kansalaisille että
muille kuin Ukrainan kansalaisille, jotka pakenevat sotaa Ukrainassa ja saapuvat EU:n alueelle
sosiaalisen tuen, psykologisen ja lääketieteellisen avun sekä majoituksen tarjoaminen
käytännön tuen ja opastuksen tarjoaminen hallinnollisista menettelyistä ja tarjolla olevista
palveluista vastaanottajamaassa ja ukrainalaisten auttaminen selviytymään asunnon,
terveyspalvelujen, koulutuksen, työpaikan, julkisten palvelujen tms. saamiseen liittyvistä
käytännön esteistä
Ukrainan kansalaisten sosiaalisen osallisuuden edistäminen vastaanottavissa yhteisöissä ja heidän
työmarkkinoille osallistumisensa helpottaminen
koulutuksen tarjoaminen, mukaan lukien kielikoulutus ja lasten auttaminen, jotta he pääsisivät
käymään koulua yhdessä paikallisten lasten kanssa mahdollisimman nopeasti; yhteistyön
tekeminen viranomaisten kanssa osallistamisprosessin nopeuttamiseksi (esimerkiksi todistusten,
taitojen ja pätevyyksien kartoittaminen)
erityisryhmien (lapset, naiset, vammaiset henkilöt jne.) tilanteen ratkaiseminen

•

erityisesti Ukrainan sotaan liittyvän disinformaation torjuminen.

•
•
•

•
•

4.

Hakumenettely ja määräaika

Hakemukset tulee tehdä täyttämällä verkossa lomake (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). ETSK
voi sallia hakemuksen tekemisen sähköpostitse tai postitse, kun kyse on asianmukaisesti perustelluista
tapauksista, jotka liittyvät todistetusti teknisiin ongelmiin.
Hakemuksesta on ilmettävä kaikki tarpeelliset tiedot, joiden pohjalta valintalautakunta voi
•
•
•
•

varmistaa, että ehdokas täyttää muodolliset osallistumisehdot
varmistaa, että ehdokas täyttää poissulkemisperusteiden puuttumiseen liittyvät ehdot
varmistaa, että ehdokas hyväksyy vastuuta, tarkistuksia, tarkastuksia ja sovellettavaa lainsäädäntöä
koskevat säännöt
arvioida kunkin ehdotetun aloitteen ansioita palkinnon myöntämisperusteiden pohjalta.

Ennen palkinnon luovuttamista ETSK pyytää hakijoita toimittamaan asianmukaisesti täytetyn ja
allekirjoitetun oikeussubjektilomakkeen ja tilitietolomakkeen asiaankuuluvine liitteineen. Lomakkeet
ovat saatavilla seuraavissa osoitteissa:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_fi
ja
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_fi.
Hakemukset voi laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Esivalintaprosessin nopeuttamiseksi
ETSK kuitenkin toivoo, että ne toimitettaisiin englannin- tai ranskankielisinä.
Hakemuksen tekeminen merkitsee sitä, että hakija hyväksyy kaikki kilpailuasiakirjoihin sisältyvät
ehdot ja luopuu tarvittaessa muista yleisistä tai erityisistä ehdoistaan.
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Hakemukset on jätettävä viimeistään 31. heinäkuuta 2022 kello 10.00 (Keski-Euroopan aikaa).
ETSK ei ota huomioon tämän päivämäärän ja kellonajan jälkeen saapuneita hakemuksia. Hakijoille ei
suositella hakemuksen toimittamista viimeisenä päivänä, sillä internetliikenteen ruuhkautuminen
tai internetyhteyden häiriö voi hankaloittaa hakemuksen jättämistä. ETSK:ta ei voida saattaa
vastuuseen myöhästymisestä, joka johtuu tällaisista vaikeuksista.
Hakijat voivat lähettää vain yhden hakemuksen. Hakijoiden on valittava hakulomakkeessa
jompikumpi kahdesta palkintokategoriasta. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta. Jos hakemuksen
valmistelusta ja lähettämisestä aiheutuu yksittäiselle hakijalle kustannuksia, niitä ei korvata.
Hakemuksen jättämisen jälkeen näytölle ilmestyy viesti, jossa kiitetään hakemuksesta ja tarjotaan
mahdollisuutta tulostaa tai tallentaa se pdf-muodossa.
5.

Arviointi ja palkinnon myöntäminen

5.1

Arvioinnin vaiheet

Arvioinnin suorittaa kymmenhenkinen asiantuntijaryhmä (’arviointikomitea’), jonka jäseniin
sovelletaan varainhoitoasetuksessa11 vahvistettuja, eturistiriitoja koskevia sääntöjä. Arviointi tehdään
yksinomaan hakulomakkeessa esitettyjen tietojen perusteella.
ETSK pidättää itselleen oikeuden olla julkistamatta arviointikomitean jäsenten henkilöllisyyttä.
Kilpailuun osallistujien ei tule ottaa yhteyttä arviointikomitean jäseniin missään palkintoon liittyvässä
asiassa menettelyn missään vaiheessa. Kaikki tällaiset yhteydenottoyritykset johtavat hakijan
sulkemiseen kilpailusta.
Arviointikomitean päätökset ovat lopullisia ja sitovia, eikä niitä voi riitauttaa.
Arviointimenettelyssä on viisi eri vaihetta:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

hakijoiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen
palkinnonsaajiksi ehdotettujen aloitteiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen
poissulkemisperusteiden puuttumisen tarkistaminen hakijoiden osalta
palkinnonsaajiksi ehdotettujen aloitteiden laadun arviointi palkinnon myöntämisperusteiden
pohjalta
palkinnon myöntäminen.

ETSK ei arvioi osallistumiskelpoisuutta, poissulkemisperusteiden puuttumista ja laatua missään
erityisessä järjestyksessä. Palkinnon saaminen edellyttää kaikkien vaiheiden läpäisemistä. Hakijoille ei
11

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU)
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU
muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).
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anneta palautetta ennen kuin menettely on saatettu päätökseen. Tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 15 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun tulojen ja menojen
hyväksyjä on tehnyt päätöksen palkinnon myöntämisestä (vaihe 5), alustavan aikataulun mukaan
joulukuun 2022 puoliväliin mennessä.
5.1.1 Hakijoiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen
Ollakseen osallistumiskelpoisia hakijoiden on täytettävä kohdassa 3.1 esitetyt vaatimukset.
ETSK arvioi hakijoiden osallistumiskelpoisuutta hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella.
Ennen palkinnon myöntämistä ETSK pyytää hakijoita lisäksi toimittamaan asianmukaisesti täytetyn ja
allekirjoitetun oikeussubjektilomakkeen liiteasiakirjoineen (ks. kohta 4).
ETSK pidättää itselleen oikeuden pyytää edellä mainittua lomaketta liiteasiakirjoineen kaikilta
hakijoilta milloin tahansa arviointimenettelyn aikana. Jos pyyntö esitetään, hakijan on toimitettava
lomake liiteasiakirjoineen viipymättä. Jos lomaketta ja liiteasiakirjoja ei toimiteta ajoissa, ETSK voi
hylätä hakemuksen.
5.1.2 Aloitteiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen
Palkintoa varten ehdotettujen aloitteiden osallistumiskelpoisuus tarkistetaan sähköisen hakulomakkeen
perusteella. Jotta aloitteet ovat osallistumiskelpoisia, niiden on täytettävä kohdassa 3.2 esitetyt
vaatimukset. Hakijan muuta toimintaa ei oteta huomioon.
5.1.3 Poissulkemisperusteiden puuttumisen tarkistaminen
Hakuasiakirjoissa lueteltujen, varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklassa tarkoitettujen
poissulkemisperusteiden puuttumiseen liittyvien ehtojen noudattaminen tarkistetaan sähköisen
hakulomakkeen perusteella.
ETSK pidättää itselleen oikeuden tarkistaa, ovatko hakijat poissulkemiseen johtavassa tilanteessa, ja
vaatia todistusasiakirjojen toimittamista. Jos pyyntö esitetään, hakijan tulee toimittaa pyydetyt
asiakirjat ETSK:n asettaman määräajan kuluessa. Jos pyydettyjä asiakirjoja ei toimiteta ajoissa, ETSK
voi hylätä hakemuksen.
Hakijan ei tarvitse toimittaa tiettyä asiakirjaa, jos ETSK saa ilmoituksen siitä, että asiakirja on
maksutta saatavilla julkisessa tietokannassa.
5.1.4 Laadunarviointi
Arviointikomitea arvioi hakemusten laatua jäljempänä esitettyjen palkinnon myöntämisperusteiden
pohjalta Arvioijat kiinnittävät huomiota ainoastaan palkintoa varten ehdotettuihin aloitteisiin, ei
hakijan muuhun toimintaan. Yksittäisten perusteiden osalta ei ole määritelty vähimmäispistemäärää,
joka olisi saavutettava, mutta hakijat, jotka eivät saa vähintään 50:tä prosenttia yhteispisteiden
kokonaismäärästä, karsitaan kilpailusta.
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Palkinnon myöntämisperusteet – palkintokategoria 1
Peruste 1 – Kauaskantoinen vaikutus
Tämän perusteen pohjalta arvioidaan, voiko aloitteella olla kauaskantoisia
vaikutuksia ja voiko se toimia innostavana esimerkkinä muille tahoille
Euroopassa, toisin sanoen voidaanko toimintamallia soveltaa sellaisenaan tai
mukautettuna samaan tai muihin edunsaajaryhmiin muualla samassa
jäsenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa. Tässä yhteydessä vaikutusta
arvioidaan suhteessa ehdotetun aloitteen toteuttamiseen käytettyihin
henkilöstö- ja taloudellisiin resursseihin.
Peruste 2 – Osallisuus ja yhteistyö
Tämän perusteen pohjalta arvioidaan yhtäältä sitä, missä määrin osallistujat ja
edunsaajat otetaan aktiivisesti mukaan ehdotetun aloitteen toteuttamiseen, ja
toisaalta sitä, miten aloitteen avulla pystytään levittämään hyviä käytänteitä ja
lisäämään tietoisuutta kansalaisyhteiskuntapalkinnon teemaan liittyvistä
kysymyksistä.
Peruste 3 – Innovointi ja luovuus
Tämän perusteen pohjalta arvioidaan ehdotetun aloitteen luovuutta,
omaleimaisuutta ja innovatiivisuusastetta omassa tilanneyhteydessään.
Innovatiivisuudella viitataan sekä uudenlaisiin ideoihin että uusiin tai
parannettuihin tapoihin soveltaa olemassa olevaa ratkaisua tai
lähestymistapaa taikka mukauttaa sitä erilaisten tilanteiden tai kohderyhmien
mukaisesti.
Yhteispistemäärä
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Pisteet

35 pistettä

35 pistettä

30 pistettä

100 pistettä
(vähimmäisvaatimus
50 pistettä)

Palkinnon myöntämisperusteet – palkintokategoria 2
Peruste 1 – Vaikutus ja tehokkuus
Tämän perusteen pohjalta arvioidaan ehdotetun aloitteen vaikutuksia lyhyellä
ja pitkällä aikavälillä sekä sitä, voiko se toimia innostavana esimerkkinä
muille tahoille Euroopassa, toisin sanoen voidaanko toimintamallia soveltaa
sellaisenaan tai mukautettuna samaan tai muihin edunsaajaryhmiin muualla
samassa jäsenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa. Tässä yhteydessä vaikutusta
arvioidaan suhteessa ehdotetun aloitteen toteuttamiseen käytettyihin
henkilöstö- ja taloudellisiin resursseihin. Aloitteen luomat mahdollisuudet
hyvien käytäntöjen jakamiseen otetaan myös huomioon.
Peruste 2 – Innovointi ja luovuus
Tämän perusteen pohjalta arvioidaan ehdotetun aloitteen luovuutta,
omaleimaisuutta ja innovatiivisuusastetta omassa tilanneyhteydessään.
Innovatiivisuudella viitataan sekä uudenlaisiin ideoihin että uusiin tai
parannettuihin tapoihin soveltaa olemassa olevaa ratkaisua tai
lähestymistapaa taikka mukauttaa sitä erilaisten tilanteiden tai kohderyhmien
mukaisesti.
Yhteispistemäärä

Pisteet

70 pistettä

30 pistettä

100 pistettä
(vähimmäisvaatimus
50 pistettä)

5.1.5 Palkinnon myöntäminen
Komitea myöntää palkinnon arviointikomitean tekemän arvion perusteella. Arviointikomitea saa
hakemusten laadun arvioinnin pohjalta vapaasti päättää, suositteleeko se palkintojen myöntämistä.
ETSK voi myöntää kussakin palkintokategoriassa enintään kolme palkintoa kolmelle parhaimmaksi
katsotulle ehdokkaalle.
6.

Rahapalkinto

Komitea aikoo myöntää enintään kolme palkintoa kussakin palkintokategoriassa. Ensimmäinen
palkinto on arvoltaan 14 000 euroa. Toinen palkinto on 8 000 euroa. Kolmas palkinto on 8 000 euroa.
Jos ensimmäisen sijan jakaa useampi tasavertainen voittaja, ensimmäisen palkinnon suuruus
määräytyy seuraavasti: ensimmäinen palkinto on 11 000 euroa, jos palkintoja jaetaan kaksi, ja 10 000
euroa, jos niitä jaetaan kolme. Komitean ei ole pakko myöntää kaikkia kolmea palkintoa. ETSK voi
myös päättää, ettei kansalaisyhteiskuntapalkintoa myönnetä lainkaan.
Palkintojenjakotilaisuus järjestetään 14.–15. joulukuuta 2022 pidettävän ETSK:n täysistunnon
yhteydessä. Tilaisuuteen kutsutaan enintään kaksi edustajaa kutakin palkinnonsaajaa kohti, ja ETSK
järjestää heidän matkansa ja majoituksensa palkinnonsaajille hyvissä ajoin toimitettavien sääntöjen
mukaisesti. Fyysinen läsnäolo voidaan milloin tahansa korvata etäosallistumisella, jos
palkintojenjakotilaisuuden aikana voimassa olevat terveys- ja turvallisuusmääräykset sitä edellyttävät.
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Palkintosummat maksetaan pankkisiirtona 30 päivän kuluessa palkintojenjakotilaisuudesta sillä
edellytyksellä, että palkinnonsaajat ovat toimittaneet kaikki pyydetyt asiakirjat. Palkinnonsaajat
vastaavat palkintorahojen käyttöön liittyvien verojen ja muiden maksujen suorittamisesta.
7.

Henkilötiedot

Hakemusasiakirjojen sisältämien henkilötietojen (kuten nimi- ja osoitetietojen) käsittelyssä
noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen
(EU) 2018/172512 säännöksiä. Jollei toisin mainita, kysymyksiin saatuja vastauksia ja henkilötietoja,
joita on pyydetty hakemusten arvioimiseksi kilpailusääntöjen mukaisesti, käsitellään ”viestintä ja
toimielinsuhteet”-osastolla ainoastaan tässä tarkoituksessa. Tarkempaa tietoa henkilötietojen
käsittelystä esitetään liitteessä 2.
Hakijan henkilötiedot voidaan kirjata varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään, jos hakija on
jossakin
varainhoitoasetuksen
136 artiklassa
tarkoitetuista
tilanteissa.
Lisätietoja
on
tietosuojaselosteessa osoitteessa
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.
8.

Julkisuusvelvoitteet

Ehdokkaat antavat ETSK:lle oikeuden julkistaa ehdokkaiden nimet, palkintoa varten ehdotetut toimet
ja palkinnonsaajille myönnetyt palkintosummat millä tahansa kielellä, missä tahansa muodossa ja
käyttäen mitä tahansa tekniikkaa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kohdan 7 soveltamiseen
Palkinnonsaajien tulee kaikissa palkittua toimintaa käsittelevissä tiedotteissaan tai julkaisuissaan
ilmoittaa, että toiminnasta on myönnetty ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinto. Tämä velvoite on
voimassa vuoden ajan palkinnon myöntämisestä.
9.

Vastuu

Hakijoilla on yksinomainen vastuu sellaisten vaatimusten osalta, jotka koskevat palkinnon puitteissa
toteutettua toimintaa.
10.

Tarkastukset

Palkinnonsaajien on suostuttava ETSK:n, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen varainhoitoasetuksen 129 artiklan nojalla tekemiin tarkastuksiin ja
hyväksyttävä kohdassa 8 esitetyt kilpailuun ja myönnettyyn palkintoon liittyvät julkisuusvelvoitteet.

12

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta
unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä
asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 93).
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11.

Sovellettava lainsäädäntö, kantelut ja toimivaltainen tuomioistuin

Kansalaisyhteiskuntapalkintoon sovelletaan unionin oikeutta ja tarvittaessa täydentävästi Belgian
kansallisen oikeuden säännöksiä.
Palkinnon myöntämismenettelyä koskevat huomautukset voi esittää palkinnon myöntävälle
viranomaiselle. Yhteystiedot annetaan jäljempänä kohdassa 13.
Jos hakijat katsovat, että menettelyyn liittyy hallinnollisia epäkohtia, nämä voivat tehdä kantelun
Euroopan oikeusasiamiehelle kahden vuoden kuluessa päivämäärästä, jona kantelun perusteena olevat
tosiseikat ovat tulleet niiden tietoon (ks. https://www.ombudsman.europa.eu).
Kilpailuun liittyvien asioiden tuomioistuinkäsittelystä vastaa Euroopan unionin yleinen tuomioistuin:
Unionin yleinen tuomioistuin
Rue du Fort Niedergrünewald
L–2925 Luxemburg
P. +352 43031
F. +352 43032100
URL: http://curia.europa.eu
Kanteen nostamisesta saa tietoa edellä mainitusta osoitteesta.
12.

Seuraamukset

Osallistujalle, joka on antanut vääriä tietoja tai syyllistynyt varainhoitoasetuksen 136 artiklassa
tarkoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin, voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia,
joiden määrä on kahdesta kymmeneen prosenttia palkinnon arvosta. Osallistuja voidaan myös päättää
sulkea kaikkien EU:n talousarviosta rahoitettavien sopimusten, avustusten ja kilpailujen ulkopuolelle.
13.

Lisätietoa

Lisätietoja saa osoitteesta EESCprize@eesc.europa.eu.
Mikäli kysymykset ja niihin annetut vastaukset voivat olla olennaisia myös muiden mahdollisten
hakijoiden kannalta, ne julkaistaan ETSK:n verkkosivuston kansalaisyhteiskuntapalkintoa
käsittelevällä sivulla (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). ETSK kehottaa hakijoita vierailemaan
palkinnon verkkosivulla säännöllisesti tuoreimpien tietojen hankkimiseksi.
_____________

EESC-2022-02282-14-00-NB-TRA (EN) 14/14

