EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE 2021. AASTA
KODANIKUÜHISKONNA AUHINNA EESKIRJAD
Kodanikuühiskonna algatuste suurepäraste tulemuste tunnustamine
KLIIMAMEETMED
1.

Kodanikuühiskonna auhinna siht ja üldeesmärk

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi „komitee“) iga-aastase auhinna siht on tunnustada ja
innustada kodanikuühiskonna organisatsioonide ja/või üksikisikute algatusi, mis on andnud
märkimisväärse panuse Euroopa identiteedi ja integratsiooni edendamisse.
Auhinna üldeesmärk on seega suurendada teadlikkust sellest, millise panuse saavad
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja/või üksikisikud anda Euroopa identiteedi ja kodakondsuse
loomisse viisil, mis toetab Euroopa integratsiooni aluseks olevaid ühiseid väärtusi.
2.

2021. aasta kodanikuühiskonna auhinna teema: kliimameetmed

Kliimamuutused on inimkonna jaoks 21. sajandit iseloomustav probleem ja praegu on pöördeline
periood. On selge, et maailm ei ole Pariisi kliimakokkuleppe ja kestliku arengu eesmärkide
saavutamise kursil. Kontrollimatute kliimamuutuste peatamine peab olema kogu maailma ühine
eesmärk. Selleks et saavutada kliimaneutraalsus, on vaja kõikide riikide ja osalejate jõupingutusi.
Euroopa peab end teenäitajaks ja kogu maailma kliimamuutuste eestvedajaks. Kui Ursula von der
Leyen tutvustas teatist Euroopa rohelise kokkuleppe kohta, milles kohustutakse kindlalt saavutama
2050. aastaks kliimaneutraalsus, võeti seda uue märgina juhtpositsiooni kohta, et edendada
ambitsioonikat kliima- ja keskkonnapoliitikat kogu maailmas. 2020. aasta detsembris seadis Euroopa
Ülemkogu Euroopa Liidu kindlalt kliimaneutraalsuse rajale, toetades Euroopa Liidu siduvat eesmärki,
mis näeb ette liidus 2030. aastaks kasvuhoonegaaside vähemalt 55 % netovähendamise võrreldes
1990. aastaga tasemega. Samuti on selgeks saanud, et selleks, et kliimaneutraalsusele üleminek oleks
õiglane ja kaasav, „on [vaja] uut lepingut, et tuua kokku kodanikud kogu nende mitmekesisuses ning
riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, kodanikuühiskond ja tööstus, kes teevad tihedat
koostööd ELi institutsioonide ja nõuandvate organitega“1. Kindel kohustumine saavutada
1

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning
Regioonide Komiteele „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019) 640 final, lk 2).
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2050. aastaks kliimaneutraalsus toetab positiivselt Euroopa Liidu panust Glasgow's toimuvasse
COP26sse. Euroopal tuleb näidata, et heaolumajandus, millega kaitstakse ökosüsteeme, säilitatakse
bioloogilist mitmekesisust ja tagatakse õiglane üleminek kliimaneutraalsele eluviisile, on kõigi jaoks
kättesaadav ja kasulik.
On täiesti selge, et Euroopa rohelise kokkuleppe tulemuslikkuse ja Pariisi kliimakokkuleppe
eesmärkide saavutamise jaoks on ülitähtis kõikide osalejate tegevus ja kohustumus. Komitee on seda
nägemust viimastel aastatel korduvalt rõhutanud. Alt ülespoole suunatud kliimameetmed võivad
kliimaeesmärke edasi viia. Kohalike kliimavaldkonnas osalejate tõelisel osalusel ja vastutusel
põhinev kliimapakt võib olla Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamise vahend, kuid see peab
uurimistegevuse, katsetamise ja tutvustamise teel keskenduma inimeste võimestamisele muuta
süsteeme, mis viisid meid kliimakriisi äärele.
Viimastel aastatel on kogu Euroopa Liidus loodud tuhandeid rohujuuretasandi algatusi, sest
kodanikuühiskonna organisatsioonid, kogukonnad ja kodanikud otsustavad üha enam olla osa
lahendusest, mitte probleemist. Sellistel osalejatel on ülioluline roll kohalike üleminekuprotsesside
juhtimisel ja kohaliku majanduse ümberkujundamisel ning ühtlasi aitavad nad muuta norme ja
käitumist. Selliste meetmete abil vähendavad nad oma CO2 ja ökoloogilist jalajälge palju enam kui
tavakogukonnad. Kodanikuühiskond on kutsunud jõuliselt üles võtma laiaulatuslikumaid ja
kiireloomulisi kliimameetmeid. Noorte kliimastreigid on selliste üleskutsete kõige tugevam väljund.
Noored tegelevad üha rohkem kliimakriisile lahenduste pakkumisega.
Komitee on kliimamuutuste pärast mures ja on kindlalt pühendunud kliimaneutraalsuse saavutamisega
seotud meetmete toetamisele. Komitee on samuti olnud väga tähelepanelik noorte nõudmiste suhtes ja
kasutanud mitmesuguseid võimalusi, et pakkuda noortele kliimaaktivistidele foorumit oma sõnumi
veelgi laiemalt edastamiseks. 2021. aasta märtsis toimus komitee iga-aastane suurüritus „Sinu
Euroopa, Sinu arvamus“, mis tõi kokku üle saja teismeeas õpilase kõikidest liikmesriikidest,
Ühendkuningriigist ja kandidaatriikidest. Üritus toimus ÜRO konverentsi stiilis ja võimaldas õpilastel
tegeleda kliimalahendustega, seda samuti tänu sotsiaalmeedias toimuvale avalikule kõrvalüritusele
süsteemse muutuse teemal, millel keskenduti kliimapaktile ja noorte kaasamisele. Üritusest tehtud
järeldused edastati teistele ELi institutsioonidele. Peale selle tutvustatakse nende tegevusettepanekuid
Euroopa Parlamendi iga kahe aasta tagant toimuval noorteüritusel Strasbourgis 2021. aasta mais ja
samuti kõrgetasemelise Euroopa noorte kliimatippkohtumise ajal, mille komitee kavatseb korraldada
koos Euroopa Parlamendiga (toimumisaeg sõltub COVID-19 pandeemia olukorrast, üritus lükati juba
2021. aasta suvest edasi).
Viimastel aastatel on komitee vastu võtnud mitu arvamust, milles keskendutakse ühelt poolt
sotsiaaldialoogi vajadusele, et saavutada õiglane ja kiire üleminek CO2-neutraalsele maailmale, ja
teiselt poolt panusele, mille alt üles algatused, muu hulgas kodanikuühiskonna juhitavad algatused,
võivad anda kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisse. Näiteks mõistis komitee arvamuses
„Valitsusvälised osalejad kliimameetmete hoogustajatena“2 hukka, et „paljusid Euroopas võetavaid
kliimameetmeid [ei tunnustata] Euroopa tasandil üldse või tunnustatakse väga vähe“. Peale selle juhtis
2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „Valitsusvälised osalejad kliimameetmete hoogustajatena“, ELT C 227, 28.6.2018,
lk 35.
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komitee tähelepanu sellele, et tõhusate, uuenduslike ja loovate kliimameetmete tunnustamine ja
esiletõstmine, näiteks auhindade määramine konkreetsete teemavaldkondade eriti edukate
kliimameetmete eest „võib olla kulutõhus viis uute meetmete kasutuselevõtmise ja olemasolevate
edendamise motiveerimiseks“. Selles kontekstis rõhutas komitee samuti, et „dialoogi eesmärk peaks
lisaks meetmete esiletõstmisele olema ka valitsusväliste osalejate vajadustele vastamine, innustades
uusi partnerlusi riiklike ja valitsusväliste osalejatega, soodustades vastastikust õppimist, väljaõpet ja
nõuannete jagamist valitsusväliste osalejate hulgas“. Komitee tegi oma ettevalmistavas arvamuses ja
mitmes eelnevas arvamuses Euroopa kliimapakti kohta väga konkreetseid ettepanekuid3. Pakti raames
ELi kliimameetmete rahastamise foorumi loomine soodustaks tõeliselt vastastikuse õppe protsesse ja
juurdepääsu rahastamisele ning kõrvaldaks tõkkeid. Komitee liikmete nimetamine ELi tasandi
saadikuteks nende esindatavates valimisringkondades rajaneks nende ulatuslikel kodanikuühiskonna
võrgustikel, et pakti toetada. Peale selle peaksid noorteorganisatsioonide võimaldatavad noorte
kliimamuutuste ja kestlikkuse alased kaasamismehhanismid, nagu näiteks noorte kliima- ja
kestlikkusalased ümarlauad, olema selle pakti lahutamatu osa.
Seepärast otsustas komitee anda oma 12. kodanikuühiskonna auhinna kodanikuühiskonna
organisatsioonidele ja üksikisikutele, kes on ELi territooriumil rakendanud tõhusaid, uuenduslikke ja
loomingulisi kliimameetmeid, mille eesmärk on edendada õiglast üleminekut vähese CO2 heitega ja
kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisele majandusele. Sel viisil rõhutatakse auhinnaga ka panust,
mida kodanikuühiskond saab anda Euroopa rohelisesse kokkuleppesse.
3.

Osalemise tingimused

3.1

Tingimustele vastavad kandidaadid

Kodanikuühiskonna auhinnale võivad kandideerida kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud
kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa
tasandil. Samuti on kandideerimine avatud üksikisikutele.
Käesoleva auhinna puhul 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 vahel4. 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;
3

4

Komitee arvamus „Euroopa kliimapakt“, komitee arvamus „Noorte struktureeritud kaasamine ELi otsustusprotsessi kliima ja
jätkusuutlikkuse valdkonnas“ (omaalgatuslik arvamus), komitee arvamus „Valitsusväliste osalejate juurdepääsu lihtsustamine
kliimamuutustega seotud rahastamisele“.
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).
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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)5.
Üksikisikud on füüsilised isikud. Osaleda võivad kõik ELi kodanikud, sõltumata oma elukohariigist.
Kolmandate riikide kodanikud võivad osaleda eeldusel, et nad elavad seaduslikult ELi territooriumil.
Samuti võivad osaleda üksikisikute rühmad, kes tegutsevad ühiselt ilma lepinguliste suheteta. Rühmad
peavad määrama ühe füüsilistest isikutest 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.
3.2

Tingimustele vastavad algatused

Kodanikuühiskonna 2021. aasta auhinna konkreetne eesmärk on premeerida tõhusaid, innovaatilisi ja
loomingulisi algatusi, mis on ellu viidud ELi territooriumil ja mille eesmärk on edendada õiglast
üleminekut vähese CO2 heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisele majandusele.
Asjakohased algatused peavad olema juba ellu viidud või käimas. Välja jäetakse algatused, mis on
küll kavandatud, kuid mida ei ole 30. juuniks 2021 (taotluste esitamise tähtpäev) veel käivitatud.
Osalemiseks peab tegevus/algatus hõlmama vähemalt ühte järgmistest valdkondadest:


kodanikuühiskonna täiel määral kaasamise ja/või heakskiidu edendamine üleminekul
kliimaneutraalsele ühiskonnale;



kodanike kliimaarutellu kaasatuse edendamine;
selliste projektide kavandamine ja teostamine, mis inspireerivad ja soodustavad üksikisikute
üleminekut kliimasõbralikule eluviisile nende kohalikus keskkonnas ja töökohtades, sealhulgas
tööandjate või töötajate organisatsioonide kaudu;
kliimateadlikkuse edendamine tarbijate hulgas või käitumise ja sotsiaalsete normide muutmise
toetamine kliimakriisi kontekstis;
selliste projektide kavandamine ja rakendamine, mis toetavad aktiivset kliimapoliitikat
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil;
kliimaõigluse edendamine laias tähenduses, arvestades inimõigusi ja ettevõtete sotsiaalset
vastutust, kliimateadlikkuse soodustamine laiema, mitmekesisema ja/või ebasoodsamas
olukorras või tõrjutud rühma hulgas, tagades et kliimaneutraalsele majandusele ja ühiskonnale
ülemineku korral ei jää hõlmamata mitte ükski ühiskonnarühm;
kliimahariduse edendamine kõikides koolides, selliste projektide kavandamine ja rakendamine,
mis suurendavad laste ja noorte teadlikkust kliimamuutuste ja asjakohaste lahenduste kohta;









5

See kehtib näiteks Austria tööturu osapoolte kohta.
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teadlikkuse suurendamine kliimamuutuste mõju kohta ja selliste meetmete edendamine, mille
otstarve on suurendada vastupanuvõimet ja kliimamuutustega kohanemist;
kodanikuühiskonna kaasatuse edendamine kliimapoliitika rakendamiseks kohalikul,
piirkondlikul, riigi ja Euroopa tasandil;
kodanikuaktiivsuse ja mõjuvõimu suurendamine sellistes projektides osalemise kaudu, mis
edendavad õiglast üleminekut ja loovad kodanike vahel uut vastastikmõju, viies
kliimaneutraalse majanduseni;
noorte aktiivse osaluse edendamine kliimalahenduste väljapakkumiseks ja rakendamiseks ning
noorte võimestamine, et kaasata nad kliima- ja keskkonnapoliitika otsustusprotsessidesse
kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil.

Auhinnale ei saa kandideerida mis tahes kirjandus- ja teadusväljaanded, tugiteenused, audiovisuaalsed
tooted ega kunstiteosed.
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, faksi või posti teel.
Taotlus peab sisaldama kogu teavet, mida valikukomisjon vajab selleks, et:





teha kindlaks, et asjaomased kodanikuühiskonna organisatsioonid või üksikisikud vastavad
ametlikele osalemiskriteeriumidele;
teha kindlaks, et asjaomased kodanikuühiskonna organisatsioonid või üksikisikud täidavad
kõrvalejätmisega seotud kriteeriume;
teha kindlaks, et asjaomased kodanikuühiskonna organisatsioonid või üksikisikud nõustuvad
vastutust, kontrolle, auditeid ja kohaldatavat õigust puudutavate sätetega;
hinnata iga osaleja sisulist panust auhinna andmise kriteeriumide alusel.

Iga taotlus peab sisaldama nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud kirjalikku kinnitust
kõrvalejätmisega seotud ja tingimustele vastamise kriteeriumide täitmise kohta (1. lisa).
Enne auhinna väljaandmist palutakse kandidaatidel tagasi saata nõuetekohaselt täidetud ja
allkirjastatud juriidilise isiku vorm ja finantsteabe vorm 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.
Taotlusi võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles. Siiski oleks komitee tänulik, kui
hindamismenetluse kiirendamiseks laekuksid taotlused inglise või prantsuse keeles.
Taotluse esitamine tähendab nõustumist kõigi konkursidokumentides esitatud tingimustega ning
vajaduse korral kandidaadi loobumist oma enda üld- või eritingimuste kohaldamisest.
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Taotluste esitamise lõpptähtaeg on kolmapäev, 30. juuni 2021 kell 10.00 (Brüsseli 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 saatmist takistada. Komitee ei vastuta selliste probleemide
tõttu tekkinud viivituste eest.
Iga kandidaat võib esitada ainult ühe taotluse. 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.
5.

Hindamine ja auhinna kätteandmine

5.1

Hindamisetapid

Taotlusi hindab kümnest liikmest koosnev ekspertide komisjon (edaspidi hindamiskomisjon), kellele
kohaldatakse finantsmääruses sätestatud huvide konflikti käsitlevaid nõudeid6. 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 auhinnaga seotud
mis tahes põhjusel. Iga sellise püüde tagajärg on diskvalifitseerimine.
Hindamiskomisjoni otsused on lõplikud, siduvad ega kuulu vaidlustamisele.
Menetlus toimub viies etapis:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

kandidaatide tingimustele vastavuse kontrollimine;
auhinna saamiseks esitatud algatuste tingimustele vastavuse kontrollimine;
kandidaatide kõrvalejätmise aluste puudumise kontrollimine;
auhinna saamiseks esitatud algatuste kvaliteedi hindamine auhinna andmise kriteeriumide
alusel;
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
6

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).
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kiiresti kui võimalik ja igal juhul 15 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui eelarvevahendite käsutaja
on teinud auhinna kohta otsuse (5. etapp), esialgse kava kohaselt 2021. aasta novembri lõpus.
5.1.1 Kandidaatide tingimustele vastavuse kontrollimine
Kandidaadid peavad vastama punktis 3.1 esitatud nõuetele.
Kõik kandidaadid peavad esitama nõuetekohaselt (kodanikuühiskonna organisatsioonide puhul
volitatud esindaja poolt) allkirjastatud ja kuupäevaga varustatud kirjaliku kinnituse (1. lisa), et nad
vastavad auhinna tingimustele. Nimetatud kinnitus on osa kinnitusest, mida kasutatakse kõrvalejätmise
kriteeriumide jaoks (vt punkti 5.1.3 allpool). Seega tuleks igal kandidaadil esitada vaid üks mõlemaid
aspekte hõlmav kinnitus.
Komitee hindab kandidaatide tingimustele vastavust kirjaliku kinnituse 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.
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
Kõik kandidaadid peavad esitama nõuetekohaselt (kodanikuühiskonna organisatsioonide puhul
volitatud esindaja poolt) allkirjastatud ja kuupäevaga varustatud kirjaliku kinnituse (1. lisa), milles nad
kinnitavad, et nad ei ole üheski finantsmääruse artiklites 136 ja 141 osutatud ega kõnealuses kinnituses
loetletud kõrvalejätmist põhjustavas olukorras.
Komitee jätab endale õiguse kontrollida, et kandidaadid ei ole üheski kõrvalejätmist põhjustavas
olukorras, nõudes kirjalikus kinnituses loetletud 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.
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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.
Auhinna andmise kriteeriumid
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.
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.
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. Selles kontekstis võetakse arvesse ka sotsiaalset
innovatsiooni.
Punkte kokku

Punktid

35 punkti

35 punkti

30 punkti

100 punkti
(vähemalt
50 punkti)

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 anda kuni viis auhinda viiele suurima punktisumma saanud kandidaadile.
6.

Auhinnafond

Komiteel on kavas välja anda kõige rohkem viis auhinda. Esimene auhind on 14 000 eurot. Teise,
kolmanda, neljanda ja viienda koha auhind on 9 000 eurot. Kui esimene koht läheb võrdse
punktisumma alusel võitjate vahel jagamisele, kujuneb esimese auhinna summa järgmiselt:
11 500 eurot kahe esimese auhinna puhul, 10 600 eurot kolme esimese auhinna puhul, 10 250 eurot
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nelja esimese auhinna puhul ja 10 000 eurot viie esimese auhinna puhul. Komitee ei ole kohustatud
kõiki viit auhinda välja jagama. Komitee võib otsustada kodanikuühiskonna auhinda mitte välja anda.
Auhinnatseremoonia toimub tõenäoliselt 8.–9. detsembril 2021. aastal toimuva komitee täiskogu
istungi ajal. Tseremooniale kutsutakse kaks esindajat võitja kohta, kelle reisi ja majutuse korraldab
komitee vastavalt võitjatele varakult edastatavale eeskirjale.
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 liikumist7. 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).
Kandidaadi isikuandmed võidakse registreerida varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis
(EDES), kui kandidaat on finantsmääruse artiklis 136 kirjeldatud ja kirjalikus kinnituses viidatud
olukorras. Lisateave on saadaval isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses aadressil
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.
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 ning mis tahes andmekandjat ja 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.

7

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).
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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
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
URL: http://curia.europa.eu
Kaebuste esitamise kohta saab teavet eelnimetatud aadressil.
12.

Karistused

Finantsmääruse artiklis 136 kehtestatud tingimuste kohaselt võib nende osalejate suhtes, kes on
esitanud valeandmeid (kirjalik kinnitus, 1. lisa), 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.
_____________
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