EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE
KODANIKUSOLIDAARSUSE AUHINNA EESKIRJAD
„Kodanikuühiskond COVID-19 vastu“
Solidaarsusalgatuste autasustamine COVID-19 hädaolukorra ja selle
tagajärgede kõrvaldamise eest Euroopas
1.

Kodanikusolidaarsuse auhinna siht ja üldeesmärk

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaoks on selle 2020. aastal ühekordse ettevõtmisena komitee
iga-aastase kodanikuühiskonna auhinna asemel algatatud auhinna eesmärk autasustada füüsiliste
isikute ja/või eraõiguslike üksuste mittetulunduslikke algatusi, mis on andnud olulise panuse COVID19 pandeemia põhjustatud hädaolukorra lahendamisse.
Seega on auhinna üldeesmärk suurendada teadlikkust ja selle panuse nähtavust, mille füüsilised isikud
ja/või eraõiguslikud üksused on andnud või annavad Euroopa identiteedi ja solidaarsuse loomisse
viisil, mis toetab Euroopa integratsiooni aluseks olevaid ühiseid väärtusi.
2.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhinna teema: ELi
kodanikuühiskond COVID-19 vastu

COVID-19 puhang ja selle põhjustatud kriis on tõsine hädaolukord, mis mõjutab kõiki ühiskonna
tasandeid. See kujutab endast enneolematut proovikivi liikmesriikidele ja märkimisväärset koormust
avaliku sektori ja tervishoiuasutustele, kodanikuühiskonna organisatsioonidele, ettevõtetele ja Euroopa
kodanikele.
Mitte kunagi pärast Teise maailmasõja lõppu ei ole globaalne kogukond seisnud silmitsi nii tõsise
kriisiga tervisemõju, inimestele avalduva mõju, sotsiaalse, psühholoogilise ja majandusmõju
tähenduses. Pandeemia tõttu on väga paljud inimesed kannatanud tõsiste sümptomite käes, kümned
tuhanded on surnud. Ehkki viiruse leviku tõkestamiseks on isolatsioon ja suhtlemisdistantsi hoidmise
meetmed vajalikud, on need selle inimliku tragöödiaga toimetuleku veelgi raskemaks teinud.
Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemid on sattunud surve alla. Mitmes riigis kasutusele võetud
liikumispiirangute tõttu on äritegevus häiritud, mis põhjustab likviidsusprobleeme, kuna paljudel
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ettevõtetel on raskusi oma tarnijatele ja töötajatele maksmisega. Selle tagajärjel on ettevõtete
maksevõimest saanud väga tähtis küsimus, seda ka ebakindlate majandusväljavaadete valguses.
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, idufirmad ja füüsilisest isikust ettevõtjad on selles suhtes
eriti haavatavad.
Paljud ettevõtted on koondanud töötajaid, mistõttu on järsult vähenenud majandustegevus ja
suurenenud töötus. On tõsine oht, et lähikuudel kaotatakse miljonid töökohad, suureneb vaeghõive,
paljude leibkondade sissetulekud vähenevad märkimisväärselt ja tekib palgavaesus. Ebakindlate
töökohtadega ja materiaalses puuduses olevate inimeste olukord tõenäoliselt halveneb.
Koroonaviiruse kriisi ja eesseisvate katsumuste ulatus ja ilmne piiriülene mõõde takistavad
ühepoolsete riiklike meetmete puhul tõelise tõhususe saavutamist. Ükski valitsus ei peaks isegi
mõtlema, et lahendab üksi sellise pandeemia ja saab selle tagajärgedega hakkama. Üksikute
liikmesriikide killustatud lähenemisviis ei ole mitte üksnes kindel katastroofiretsept, vaid on kasulik
ka populistlikele, euroskeptilistele ja natsionalistlikele jõududele, pannes sellega kaalule kogu Euroopa
ülesehituse. Seitsekümmend aastat pärast Schumani deklaratsiooni vajab Euroopa rohkem kui kunagi
varem konkreetseid tegusid, „mis kõigepealt loovad reaalse ühtekuuluvuse“. Raskelt haigete
patsientide ravi teistes ELi riikides ja paljud tervishoiutöötajad, kes on vabatahtlikult abiks enim
kannatanud piirkondades, on vaid kaks paljudest näidetest viimase paari kuu reaalse solidaarsuse
kohta.
ELi liikmesriigid peavad tegema koostööd, üksteist toetama ja ühist tegevust kooskõlastama, järgides
põhiõiguste hartat ning õigusriigi ja subsidiaarsuse põhimõtet. Kiire, ühtne ja kooskõlastatud ühine
reageerimine on ülitähtis mitte ainult toimiva ühtse turu tagamiseks, vaid ka tõhusate meetmete
kasutuselevõtuks, et toetada majandustegevust ja valmistada ette pinda taastumiseks. Kooskõlastamine
on oluline ka tervisega seotud hädaolukordade lahendamiseks ja kannatavatele inimestele tõhusa abi
pakkumiseks.
Praeguses olukorras on tähtsam kui kunagi varem, et EL näitaks, et ta ei ole mitte üksnes sotsiaalmajanduslike huvide ühendus, vaid ka – ja eelkõige – ühise saatusega ühendus1. See põhimõte koos
Euroopa Liidu lepingus2sätestatud Euroopa inimeste heaolu edendamise põhimõttega peab juhtima
Euroopa, riikide ja piirkondlikku/kohalikku poliitikat ning see peaks olema Euroopa
kodanikuühiskonna jaoks praegusele kriisile reageerimise juhtpõhimõte.
Komitee on tänulik kõigile, kes on töötanud eesliinil või taganud juurdepääsu avalikele teenustele ja
esmatarbekaupadele, ning talle avaldavad muljet organiseeritud kodanikuühiskonna, valitsusväliste
organisatsioonide, sotsiaal- ja majanduspartnerite ning paljude anonüümsete kodanike tohutud
jõupingutused liikmesriikide asutuste võetud meetmete täiendamiseks, et toetada kriisist kõige enam
mõjutatuid.

1
2

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamus teemal „Euroopa Liidu Solidaarsusfondi tulevik“, CO/319EESC-2012-817 (ELT C 181, 21.6.2012, lk 52).
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõige 1.

EESC-2020-02798-00-02-INFO-TRA (EN) 2/11

Mittetulunduslikud sotsiaalsed ettevõtted ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis paljudes
liikmesriikides on sotsiaal- ja tervishoiusüsteemide oluline osa ja/või pakuvad sotsiaalteenuseid,
eksperte, võrgustikke ja vabatahtlike kaasamist hädaolukordade ja katastroofide ennetamiseks ja
ohjamiseks, täidavad üliolulist rolli võitluses COVID-19 puhangu vastu ja epideemia mõju
leevendamisel.
Ehkki komitee on mõtteis nendega, keda pandeemia on otseselt mõjutanud, soovib ta selle auhinnaga
avaldada tunnustust paljudele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, ettevõtjatele ja üksikisikutele,
kes on ELi territooriumil või Ühendkuningriigis rakendanud tõhusaid ja loovaid meetmeid, mille
eesmärk on võidelda COVID-19 ja selle tagajärgede vastu, näidates üles julgust, kaasalöömistahet,
solidaarsust ja uskumatut vastutustunnet.
3.

Osalemise tingimused

3.1

Tingimustele vastavad kandidaadid

Komitee kodanikusolidaarsuse auhind on võrdsetel tingimustel avatud kõigile füüsilistele isikutele ja
eraõiguslikele üksustele allpool esitatud tingimustel. Osaleda võivad avaliku sektori asutused,
valitsusasutused ja muud avalik-õiguslikud asutused.
Ühendkuningriigi kandidaadid: pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumise lepingu3 ja eelkõige
selle artikli 127 lõike 6 ning artiklite 137 ja 138 jõustumist 1. veebruaril 2020 loetakse Euroopa Liidu
liikmesriigis elavate füüsiliste isikute või seal asutatud juriidiliste isikute hulka Ühendkuningriigis
elavad füüsilised isikud või seal asutatud juriidilised isikud. . Seetõttu võivad Ühendkuningriigi
residendid ja üksused käesoleval konkursil osaleda.
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 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.
2) Eraõiguslikud üksused
Auhinnale võivad kandideerida Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna
organisatsioonid, kes tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. 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
3

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping (ELT L 29,
31.1.2020, lk 7).
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tegutsevad vahendajatena riigivõimu ja kodanike vahel4. Nad osalevad aktiivselt ühiskonnaelu
kujundamisel enda 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;
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 ning/või
millesse kuulumine on osaliselt või täielikult kohustuslik (nt kutseliidud)5.
Äriühingud ja ettevõtted: käesoleva auhinna puhul on äriühingud ja ettevõtted kasumit teenivad tsiviilvõi äriõiguslikud üksused, 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.
3.2

Tingimustele vastavad algatused

Kodanikusolidaarsuse auhinna konkreetne eesmärk on autasustada tõhusaid ja loomingulisi algatusi,
mis viiakse ellu ELi territooriumil või Ühendkuningriigis ja mille eesmärk on tegeleda COVID19 kriisiga ja selle mitmesuguste tagajärgedega.
Osalemise tingimusena peavad algatused vastama kolmele allpool loetletud kriteeriumile:
 need peavad olema mittetulunduslikud, näiteks omakasupüüdmatud algatused,
heategevusprojektid, üksikisiku või ettevõtte vabatahtlik tegevus jne;
 need peavad olema juba ellu viidud või 30. septembril 2020 (taotluste esitamise tähtpäev)
endiselt käimas;
 need peavad olema kriisiga otseselt seotud, näiteks suunatud konkreetselt COVID-19 vastu
võitlemisele ja/või selle mitmesuguste tagajärgedega tegelemisele.
Kõrvale jäetakse järgmised algatused:
 ärilised (st kasumit teenivad);
 algatused, mida rahastatakse rohkem kui 50 % ulatuses riiklikest vahenditest;
 algatused, mis on küll kavandatud, kuid ei ole 30. septembriks 2020 (taotluste esitamise
tähtpäev) veel käivitatud;
 algatused, mille kandidaadid on juba enne COVID-19 puhangut ellu viinud ja mis ei ole
otseselt seotud koroonaviiruse ja selle tagajärgedega. Osaleda võivad siiski olemasolevad
4

5

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. septembri 1999. aasta arvamus „The role and contribution of civil society organisations
in the building of Europe“ („Kodanikuühiskonna organisatsioonide roll ja panus Euroopa ülesehitamisel“) – CESE 851/1999
(EÜT C 329, 17.11.1999, lk 30).
See kehtib näiteks Austria tööturul osalejate puhul.

EESC-2020-02798-00-02-INFO-TRA (EN) 4/11



algatused, mis on kohandatud reageerima kiiresti oma sihtrühmade lisavajadustele ja
lahendama nõuetekohaselt koroonaviiruse pandeemia tagajärjel tekkinud uusi või suurenenud
probleeme;
dokumentatsiooni ja/või teabe ja/või teadlikkuse suurendamisega seotud tegevus, igasugused
ajakirjanduslikud, kirjanduslikud või teadusväljaanded mis tahes tugiteenuste,
audiovisuaalsete toodete ja kunstiteoste kohta.

Nõudmise korral esitab kandidaat tõendid kavandatud algatuse tingimustele vastavuse kohta. Kui
tõendavaid dokumente ei esitata õigeaegselt, võib komitee taotluse tagasi lükata.
Auhinnale esitatavad algatused võivad hõlmata laias valikus teemasid, näiteks (mitteammendav
loetelu):








4.

tervise, tervishoiuseadmete, meditsiiniseadmete, abi ja hooldusega seotud tegevus;
ajutised algatused, mille eesmärk on leevendada koroonaviiruse kriisi vahetuid tagajärgi ja
rahuldada sihtrühmade pakilisi vajadusi;
erimeetmed enim puudust kannatavate, ebasoodsas olukorras olevate või haavatavate inimeste
või rühmade (sh pagulaste) abistamiseks, nende kaitsmiseks haiguse enda eest ja kriisi mõju
leevendamiseks;
algatused, mis on seotud konkreetsete sihtrühmade olukorraga piirangute ajal;
algatused, mille eesmärk on tegeleda tervisekriisi majanduslike ja tööhõivealaste
tagajärgedega;
algatused Euroopa majanduse või konkreetsete sektorite taastumise toetamiseks pandeemia
järellainetuses;
algatused, mille eesmärk on reageerimisvõime suurendamine tulevase võrreldava kriisi korral.
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 hindamiskomisjon vajab selleks, et:





kindlaks teha, kas kandidaat vastab ametlikele osalemiskriteeriumidele;
kindlaks teha, kas kandidaat vastab menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumidele;
kindlaks teha, kas kandidaat nõustub vastutust, kontrolle, auditeid ja kohaldatavaid seadusi
käsitlevate sätetega;
hinnata iga osaleja sisulist panust auhinna andmise kriteeriumide alusel.

Iga taotlus peab sisaldama nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud kirjalikku kinnitust menetlusest
kõrvalejätmise ja tingimustele vastamise kriteeriumide täitmise kohta (1. lisa).
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Enne auhinna väljaandmist palub komitee kandidaatidel tagasi saata nõuetekohaselt täidetud ja
allkirjastatud juriidilise isiku vorm ja finantsteabe vorm ning samuti kõik asjaomased tõendavad
dokumendid. Vormid on vastavalt 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 enda üld- või eritingimuste kohaldamisest.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. september 2020 kell 12.00 (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. Taotlusvormil peavad kandidaadid valima ühe 29st
kategooriast, olenevalt nende projekti geograafilisest suunitlusest ja olenemata nende elukoha- või
asukohaliikmesriigist. Kategooriad 1–27 on projektidele, mille rakendamise keskmes on liikmesriik,
kategooria 28 projektidele, mille rakendamise keskmes on Ühendkuningriik, ja kategooria 29
projektidele, millel on piiriülene või Euroopa suunitlus.
Konkursil osalemine on tasuta. Kui taotluse koostamise või saatmisega kaasnevad konkreetse
kandidaadi jaoks kulud, siis neid ei hüvitata.
Pärast taotluse esitamist näevad kandidaadid ekraanil sõnumit, kus tänatakse taotluse eest ja pakutakse
võimalust see välja printida või salvestada PDF-vormingus.
5.

Hindamine ja auhinna kätteandmine

5.1

Hindamise etapid

Hindamise teeb ekspertide rühm (edaspidi „hindamiskomisjon“),
finantsmääruses6 sätestatud huvide konflikti käsitlevaid nõudeid.

kellele

kohaldatakse

Komitee jätab endale õiguse mitte avaldada hindamiskomisjoni liikmete isikuid. Siiski võidakse see
teave avaldada pärast auhinna andmist.
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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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.
Hindamisel tuginetakse ainuüksi esitatud taotlusvormis sisalduvale teabele.
Kõiki 29 kategooriat hinnatakse teistest kategooriatest sõltumatult.
Iga kategooria puhul toimub menetlus viie etapina:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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

Komitee hindab tingimustele vastavust, menetlusest 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 2021. aasta jaanuaris.
5.1.1 Kandidaatide tingimustele vastavuse kontrollimine
Kandidaadid peavad vastama punktis 3.1 esitatud nõuetele.
Kõik kandidaadid peavad esitama nõuetekohaselt (eraõiguslike üksuste puhul teeb seda volitatud
esindaja) allkirjastatud ja kuupäevaga varustatud kirjaliku kinnituse (1. lisa), et nad vastavad auhinna
tingimustele. Nimetatud kinnitus on osa kinnitusest, mida kasutatakse menetlusest 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 punkt 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.
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5.1.2 Algatuste tingimustele vastavuse kontrollimine
Auhinna saamiseks esitatud algatuste tingimustele vastavust kontrollitakse elektroonilise taotlusvormi
ja komitee esitatavate võimalike lisaküsimuste alusel. Auhinna saamiseks esitatud algatused peavad
vastama punktis 3.2 esitatud nõuetele. Kandidaadi muud tegevust arvesse ei võeta.
5.1.3 Menetlusest kõrvalejätmise põhjuste puudumise tõendamine
Kõik kandidaadid peavad esitama nõuetekohaselt (eraõiguslike üksuste puhul teeb seda volitatud
esindaja) 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 menetlusest kõrvalejätmist
põhjustavas olukorras; selleks võib ta nõuda 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.
Kandidaat ei pea esitama konkreetset dokumenti, kui kõnealune dokument on mõnes avalikus
andmebaasis tasuta kättesaadav. Kandidaat peab komiteed sellest teavitama.
5.1.4 Kvaliteedi hindamine
Hindamiskomisjon hindab kõigi 29 kategooria puhul 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 – 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
algatust lähtuvalt sellest, kuidas rakendatud inim- ja rahalised ressursid on
seotud mõjuga sihtrühmale. Arvesse võetakse ka algatuse võimet jagada häid
tavasid.
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.
Punkte kokku
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Punktid

70 punkti

30 punkti

100 punkti
(vähemalt

Auhinna andmise kriteeriumid

Punktid
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 maksimaalselt 29 auhinda (üks iga kategooria kohta) vastava kategooria parimaks
osutunud kandidaadile (st parima punktisumma saanud kandidaadile).
6.

Auhinnafond

Komiteel on kavas välja jagada maksimaalselt 29 auhinda. Iga auhind on 10 000 eurot. Komitee ei ole
kohustatud kõiki 29 auhinda välja jagama. Komitee võib otsustada kodanikusolidaarsuse auhinda mitte
välja anda.
Auhinnatseremoonia leiab aset jaanuaris 2021 toimuva komitee täiskogu istungi ajal. Tseremooniale
kutsutakse üks esindaja võitja kohta, kelle reisi ja majutuse korraldab komitee vastavalt võitjatele
varakult edastatavatele eeskirjadele.
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 sisalduvaid 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. Vastuseid küsimustele 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 menetlusest 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.

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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8.

Avalikustamiskohustused

Ilma et see piiraks eelmise punkti 7 kohaldamist, annavad kandidaadid komiteele õiguse avaldada
kandidaatide nimed, tegevuse ja kandidaatidele määratud auhindade suuruse mis tahes keeles ning mis
tahes andmekandjat ja ülekandeviisi kasutades.
Võitjatel tuleb kõigis auhinnatud tegevust puudutavates teadaannetes või väljaannetes viidata, et
tegevuse eest on saadud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhind. See
kohustus kehtib ühe aasta kestel 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

Kodanikusolidaarsuse 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, mil 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 eespool osutatud aadressil.
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12.

Sanktsioonid

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 EESCprize@eesc.europa.eu.
Kui küsimused ja vastused puudutavad ka teisi kandidaate, avaldatakse need komitee veebilehel
kodanikusolidaarsuse auhinna rubriigis (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Komitee soovitab
kandidaatidel külastada korrapäraselt veebilehte värskeima teabe saamiseks.
_____________
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