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ETSK:N VUODEN 2021 KANSALAISYHTEISKUNTAPALKINTOON 

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 

Kansalaisyhteiskunnan huippualoitteiden palkitseminen 
ILMASTOTOIMET 

 
 

1. Kansalaisyhteiskuntapalkinnon tarkoitus ja yleinen tavoite 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (”ETSK” tai ”komitea”) mukaan vuosittain jaettavan palkinnon 
tarkoituksena on palkita eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan yhdentymistä merkittävästi 
edistäneitä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tai yksityishenkilöiden aloitteita ja kannustaa 
toteuttamaan niitä. 
 
Palkinnon yleisenä tavoitteena on näin ollen auttaa tiedostamaan, millä tavalla kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat olla mukana luomassa eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan 
kansalaisuutta tukien yhteisiä arvoja, jotka ovat Euroopan yhdentymisen perusta. 
 

2. Vuoden 2021 kansalaisyhteiskuntapalkinnon teema: ilmastotoimet 
 
Ilmastonmuutos on ihmiskunnan tärkein haaste 2000-luvulla, ja nyt on sen ratkaisemisen kannalta 
kriittinen hetki. On selvää, maailma ei tällä menolla saavuta sen paremmin Pariisin sopimuksen 
tavoitetta kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteitakaan. Hallitsemattoman ilmastonmuutoksen 
pysäyttämisen on oltava yhteinen tavoite maailmanlaajuisesti. Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttää ponnistuksia kaikilta kansakunnilta ja toimijoilta. Eurooppa on asemoimassa itsensä 
ilmastotoimien edelläkävijäksi ja globaaliksi johtajaksi. Ursula von der Leyenin esittelemää 
tiedonantoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ja siihen sisältyvää vahvaa sitoumusta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä on ylistetty ja pidetty uutena merkkinä 
johtajuudesta, jonka tavoitteena on edistää kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa kaikkialla 
maailmassa. Kun Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2020 EU:n sisäisten 
kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi nettovähennystavoitteeksi vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2030 mennessä, se paransi selkeästi EU:n mahdollisuuksia saavuttaa 
ilmastoneutraalius. EU on myös tehnyt selväksi, että oikeudenmukaista ja osallistavaa 
ilmastoneutraaliuteen siirtymistä varten ”tarvitaan uusi ’diili’, jotta kaikki kansalaisryhmät saadaan 
mukaan ja kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja elinkeinoelämä, 
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tiiviiseen yhteistyöhön EU:n toimielinten ja neuvoa-antavien elinten kanssa”1. Vahva sitoutuminen 

ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä avaa myönteiset näkymät EU:n 
panokselle Glasgow’ssa järjestettävään COP26-kokoukseen. Euroopan on osoitettava, että 
hyvinvointitalous, joka suojelee ekosysteemejä, vaalii biologista monimuotoisuutta ja mahdollistaa 
oikeudenmukaisen siirtymän ilmastoneutraaliin elämäntapaan, on mahdollinen ja hyödyksi kaikille.  
 
On täysin selvää, että kaikkien toimijoiden toiminta ja sitoutuminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman onnistumisen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
ETSK on korostanut tätä näkemystä toistuvasti viime vuosien aikana. Alhaalta ylöspäin suuntautuvat 
ilmastotoimet voivat edistää kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita. Ilmastosopimus, joka perustuu 
paikallisten ilmastotoimijoiden aitoon osallistumiseen ja sitoutumiseen, voi olla väline EU:n 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta siinä on keskityttävä lisäämään ihmisten 
mahdollisuuksia muuttaa järjestelmiä, jotka ovat johtaneet meidät ilmastokriisin partaalle – 
tutkimalla, kokeilemalla ja demonstroimalla. 
 
EU:ssa on syntynyt viime vuosina tuhansia ruohonjuuritason aloitteita, kun kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot, yhteisöt ja kansalaiset ovat päättäneet yhä useammin olla mieluummin osa ratkaisua 
kuin osa ongelmaa. Näillä toimijoilla on ratkaiseva rooli paikallisten siirtymäprosessien edistäjinä, 
jotka muuttavat paikallisia talouksia ja auttavat myös muuttamaan normeja ja toimintatapoja. Näin ne 
voivat pienentää omaa hiili- ja ekologista jalanjälkeään selvästi alle tavallisen tason. 
Kansalaisyhteiskunta on perännyt kunnianhimoisempia ja nopeammin toteutettavia ilmastotoimia. 
Nuorten ilmastolakot ovat dramaattisin osoitus näistä vaatimuksista. Nuoret ovat osallistuneet 
enenevässä määrin ilmastokriisiä koskevien ratkaisujen ehdottamiseen.  
 
ETSK on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja vahvasti sitoutunut tukemaan ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen liittyviä toimia. Komitea on myös kiinnittänyt tarkkaan huomiota nuorten vaatimuksiin 
ja tarjonnut useaan otteeseen nuorille ilmastoaktivisteille foorumin, jonka avulla he ovat saaneet 
äänensä vielä paremmin kuuluviin. ETSK:n vuotuinen lippulaivatapahtuma ”Sinun Eurooppasi, sinun 
mielipiteesi” kokoaa yhteen yli sata lukio-ikäistä nuorta kaikista EU:n jäsenvaltioista, Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta ja ehdokasmaista. Tapahtuma järjestettiin maaliskuussa 2021 COP-kokouksen 
simulaationa, ja se tarjosi oppilaille mahdollisuuden osallistua ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. Sen 
lisäksi järjestettiin sosiaalisessa mediassa systeemistä muutosta käsittelevä julkinen oheistapahtuma, 
jossa keskityttiin ilmastosopimukseen ja nuorten aktivoitumiseen. Tapahtuman päätelmät on toimitettu 
muille EU:n toimielimille. Lisäksi nuorten toimintaehdotukset esitellään Euroopan parlamentin joka 
toinen vuosi järjestettävässä nuorisotapahtumassa Strasbourgissa toukokuussa 2021 sekä Euroopan 
nuorten korkean tason ilmastohuippukokouksessa, jonka ETSK aikoo järjestää yhdessä Euroopan 
parlamentin kanssa (ajoitus riippuu covid-19-pandemiatilanteesta – tapahtuma lykättiin jo 
järjestettäväksi kesän 2021 jälkeen).  
  
ETSK on antanut muutaman viime vuoden aikana useita lausuntoja, joissa on keskitytty toisaalta 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tarpeeseen, jotta voidaan siirtyä oikeudenmukaisesti ja nopeasti 
hiilineutraaliin maailmaan, ja toisaalta siihen panokseen, joka muun muassa kansalaisyhteiskunnan 

                                                      
1

 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle – Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, COM(2019) 640 final, s. 2. 
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toimijoiden ajamilla alhaalta ylöspäin suuntautuvilla aloitteilla voi olla ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa. Komitea piti esimerkiksi aiheesta Valtiosta riippumattomien toimijoiden 
ilmastotoimien edistäminen2 antamassaan lausunnossa valitettavana, että ”suurta osaa Euroopassa 
meneillään olevista ilmastotoimista ei tunnusteta juuri lainkaan EU-tasolla”. Se huomautti myös, että 
tehokkaiden, innovatiivisten ja luovien ilmastotoimien tunnustaminen ja esiin tuominen – esimerkiksi 
palkitsemalla erityisen onnistuneista ilmastotoimista tietyillä aihealueilla – ”voi olla kustannustehokas 
keino kannustaa uusiin toimiin ja vahvistaa meneillään olevia toimia”. Komitea korosti myös samassa 
yhteydessä, että ”toimien esiin tuomisen ja esittelemisen lisäksi” on tärkeää ”vastata valtiosta 
riippumattomien toimijoiden tarpeisiin tarjoamalla mahdollisuuksia valtiollisten ja valtiosta 
riippumattomien toimijoiden uusiin kumppanuuksiin, edistämällä vertaisoppimista, koulutusta ja 
neuvontaa valtiosta riippumattomien toimijoiden parissa – –”. ETSK esitti valmistelevassa 
lausunnossaan ja useissa sitä edeltävissä lausunnoissaan hyvin konkreettisia ehdotuksia 

eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta.3 EU:n ilmastorahoitusfoorumin perustaminen 

ilmastosopimuksen puitteissa edistäisi todellista keskinäistä oppimista, rahoituksen saantia ja esteiden 
poistamista. ETSK:n jäsenten nimeäminen heidän edustamiensa piirien EU:n tason lähettiläiksi auttaisi 
hyödyntämään heidän laajoja kansalaisyhteiskunnan verkostojaan ja vahvistamaan tällä tavoin 
ilmastosopimusta. Lisäksi ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevan nuorten osallistamismekanismin, 
kuten nuorten ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevien pyöreän pöydän keskustelujen, olisi oltava 
olennainen osa tätä sopimusta, jota nuorisojärjestöt edistävät. 
 
Tämän vuoksi ETSK on päättänyt myöntää 12. kansalaisyhteiskuntapalkintonsa kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille tai yksityishenkilöille, jotka ovat toteuttaneet EU:n alueella tehokkaita, innovatiivisia 
ja luovia ilmastotoimia, joiden tarkoituksena on edistää oikeudenmukaista siirtymää kohti vähähiilistä 
ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta. Tällä tavoin palkinnolla voidaan myös korostaa panosta, 
jonka kansalaisyhteiskunta voi antaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen. 
 

3. Osallistumiskelpoisuus 
 

3.1 Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat 
 
ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan unionissa virallisesti 
rekisteröidyt, paikallis-, alue-, jäsenvaltio- tai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. 
Palkittaviksi voivat olla ehdolla myös yksityishenkilöt. 
 
Palkinnon hakumenettelyssä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, sellaisina kuin ne määritellään 
ETSK:n lausunnossa aiheesta Kansalaisyhteiskunnan tehtävä ja panos Euroopan rakentamisessa, ovat 
organisaatiokokonaisuuksia, ”joiden jäsenet edistävät yleistä etua demokraattisen neuvotteluprosessin 
ja yhteisymmärryspyrkimyksen avulla ja jotka toimivat myös välittäjinä julkisen vallan ja kansalaisten 

välillä”4. Ne osallistuvat aktiivisesti julkiseen asioiden hoitamiseen omien kiinnostuksenkohteidensa 

                                                      
2

 ETSK:n lausunto aiheesta Valtiosta riippumattomien toimijoiden ilmastotoimien edistäminen, EUVL C 227, 28.6.2018, s. 35 

3
 ETSK:n lausunto aiheesta Eurooppalainen ilmastosopimus, ETSK:n lausunto aiheesta Kohti nuorten järjestelmällistä osallistamista 

ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevaan EU:n päätöksentekoon (oma-aloitteinen lausunto), ETSK:n lausunto aiheesta Valtiosta 
riippumattomille toimijoille paremmat mahdollisuudet hyödyntää ilmastorahoitusta. 

4
 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). 
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pohjalta hyödyntäen omaa erikoisosaamistaan, taitojaan ja toimintamahdollisuuksiaan. Ne toimivat 
itsenäisesti, ja jäsenyys merkitsee kansalaisten sitoutumista 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)5, täyttävät kelpoisuusehdot. 

 
Yksityishenkilöt ovat luonnollisia henkilöitä. EU-kansalaiset voivat osallistua hakuun asuinmaastaan 
riippumatta. Myös kolmansien maiden kansalaiset täyttävät kelpoisuusehdot edellyttäen, että he 
oleskelevat laillisesti EU:n alueella. Osallistua voivat myös yksityishenkilöiden ryhmät, jotka toimivat 
yhdessä ilman sopimusvelvoitteita. Niiden on nimettävä yksi luonnollisista henkilöistä palkinnon 
hallinnollisista ja taloudellisista näkökohdista vastaavaksi yhteyshenkilöksi (ryhmän edustajaksi).  
ETSK:n jäsenet, neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” (CCMI) nimetyt edustajat, 
ETSK:n henkilöstö, arviointikomitean jäsenet sekä heidän sukulaisensa eivät voi osallistua 
hakumenettelyyn.  
 

3.2 Kelpoisuusehdot täyttävät aloitteet 
 
Vuoden 2021 kansalaisyhteiskuntapalkinnon tavoitteena on palkita EU:n alueella toteutettavia 

tehokkaita, innovatiivisia ja luovia aloitteita, joiden tarkoituksena on edistää oikeudenmukaista 
siirtymää kohti vähähiilistä ja ilmastonmuutoksen kestävää taloutta.  
 
Aloitteiden tulisi olla jo toteutettuja tai edelleen käynnissä. Suunnitteilla olevat aloitteet, joiden 

täytäntöönpanoa ei ole käynnistetty 30. kesäkuuta 2021 mennessä (hakemusten viimeinen 
jättöpäivä), suljetaan kilpailun ulkopuolelle. 
 
Täyttääkseen kelpoisuusehdot toiminnan tai aloitteiden on katettava vähintään yksi seuraavista 
aloista: 

 
 Edistetään kansalaisyhteiskunnan täyspainoista osallistumista ja/tai hyväksynnän saavuttamista 

siirtymässä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan. 

 Edistetään kansalaisten osallistumista ilmastokeskusteluun. 
 Suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, jotka toimivat innoituksen lähteinä ja joilla 

edistetään ihmisten siirtymistä ilmastoystävällisiin elintapoihin paikallisessa ympäristössään ja 
työpaikoillaan. Toteuttajina voivat olla myös työnantajat tai työntekijäjärjestöt.  

 Edistetään ilmastotietoisuuden lisäämistä kuluttajien keskuudessa tai kannustetaan 
ilmastokriisiin liittyviin käyttäytymisen muutoksiin tai yhteiskunnallisten normien muutoksiin. 

                                                      
5

 Tämä koskee muun muassa Itävallan työmarkkinoiden toimijoita. 



EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 5/11 

 Suunnitellaan tai pannaan täytäntöön hankkeita, joilla edistetään aktiivista ilmastopolitiikkaa 
paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla. 

 Edistetään ilmasto-oikeudenmukaisuutta laaja-alaisesti ihmisoikeudet ja yritysten 
yhteiskunnallinen vastuu huomioon ottaen; lisätään ilmastotietoisuutta laajemman ja 
monimuotoisemman ja/tai epäsuotuisammassa asemassa olevan tai syrjäytyneen yleisön 
keskuudessa; varmistetaan, ettei mitään yhteiskunnallista ryhmää jätetä selviytymään omin 
avuin siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen ja yhteiskuntaan. 

 Edistetään ilmastokasvatusta kaikilla koulutustasoilla; suunnitellaan tai pannaan täytäntöön 
hankkeita, jotka lisäävät tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sitä koskevista ratkaisuista lasten ja 
nuorten keskuudessa. 

 Lisätään tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja edistetään toimia, joilla pyritään 
parantamaan kykyä sietää ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.  

 Edistetään kansalaisyhteiskunnan osallistumista ilmastopolitiikkojen täytäntöönpanoon 
paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla.  

 Edistetään aktiivista kansalaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä osallistamalla 
ihmisiä hankkeisiin, joilla edistetään oikeudenmukaista siirtymää ja luodaan uusia kansalaisten 
välisiä vuorovaikutussuhteita, mikä johtaa ilmastoneutraaliin talouteen. 

 Edistetään nuorten aktiivista osallistumista ilmastoratkaisujen ehdottamiseen ja toteuttamiseen 
ja lisätään nuorten mahdollisuuksia osallistua ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa koskeviin 
päätöksentekoprosesseihin paikallisella, alueellisella, valtiollisella tai eurooppalaisella tasolla. 

 
Palkintoa ei myönnetä minkäänlaisille missä tahansa muodossa oleville kirjallisille tai tieteellisille 
julkaisuille eikä audiovisuaalisille tuotteille tai minkäänlaisille taideteoksille. 
 

4. Hakumenettely ja määräaika 
 
Hakemukset tulee tehdä täyttämällä verkossa lomake (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). ETSK 
voi sallia hakemuksen tekemisen sähköpostitse, faksitse 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 kyseiset kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tai yksityishenkilöt täyttävät 
muodolliset osallistumisehdot 

 varmistaa, että kyseiset kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tai yksityishenkilöt täyttävät 
poissulkemisperusteisiin liittyvät ehdot 

 varmistaa, että kyseiset kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tai yksityishenkilöt hyväksyvät 
vastuuta, tarkistuksia, tarkastuksia ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat säännöt 

 arvioida kunkin ehdotetun aloitteen ansioita palkinnon myöntämisperusteiden pohjalta. 
 
Tämän vuoksi kuhunkin hakemukseen tulee liittää asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu 
poissulkemis- ja valintaperusteita koskeva kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (liite 1). 
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Ennen palkinnon luovuttamista hakijoita pyydetään palauttamaan asianmukaisesti täytetty ja 
allekirjoitettu oikeussubjektilomake ja tilitietolomake asiaankuuluvine liitteineen. Lomakkeet ovat 
saatavana 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. 
 
Hakemukset on jätettävä viimeistään keskiviikkona 30. kesäkuuta 2021 kello 10.00 (Belgian 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. 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 varainhoitoasetuksessa6 vahvistettuja, eturistiriitoja koskevia sääntöjä. Arviointi tehdään 

yksinomaan hakemuslomakkeessa 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. 
 

                                                      
6

 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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Arviointikomitean päätökset ovat lopullisia ja sitovia, eikä niitä voi riitauttaa. 
 
Arviointimenettelyssä on viisi eri vaihetta: 
 
(1) hakijoiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen 
(2) palkinnonsaajiksi ehdotettujen aloitteiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen 
(3) poissulkemisperusteiden puuttumisen tarkistaminen hakijoiden osalta 
(4) palkinnonsaajiksi ehdotettujen aloitteiden laadun arviointi palkinnon myöntämisperusteiden 

pohjalta 
(5) palkinnon myöntäminen. 
 
ETSK ei arvioi osallistumiskelpoisuutta, poissulkemisperusteiden puuttumista ja laatua missään 
erityisessä järjestyksessä. Palkinnon saaminen edellyttää kaikkien vaiheiden läpäisemistä. Hakijoille ei 
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 
marraskuun 2021 lopussa. 
 

5.1.1 Hakijoiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen 
 
Ollakseen osallistumiskelpoisia hakijoiden on täytettävä kohdassa 3.1 esitetyt vaatimukset. 
 
Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty (kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden tapauksessa valtuutetun edustajan allekirjoittama ja päiväämä) kunnian ja 
omantunnon kautta annettu vakuutus (ks. liite 1), jossa ne ilmoittavat olevansa osallistumiskelpoisia. 
Tämä vakuutus on osa poissulkemisperusteiden puuttumista koskevaa vakuutusta (ks. kohta 5.1.3). 
Kunkin hakijan tulee siis toimittaa vain yksi, molemmat näkökohdat kattava vakuutus. 
 
ETSK arvioi hakijoiden osallistumiskelpoisuutta kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen 
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 
verkkohakemuslomakkeen perusteella. Jotta aloitteet ovat osallistumiskelpoisia, niiden on täytettävä 
kohdassa 3.2 esitetyt vaatimukset. Hakijan muuta toimintaa ei oteta huomioon. 
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5.1.3 Poissulkemisperusteiden puuttumisen tarkistaminen 
 
Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty (kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden tapauksessa valtuutetun edustajan allekirjoittama ja päiväämä) kunnian ja 
omantunnon kautta annettu vakuutus (ks. liite 1), jossa ne ilmoittavat, etteivät ne ole yhdessäkään 
varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklassa tarkoitetussa poissulkemiseen johtavassa tilanteessa, joka 
vakuutuksessa mainitaan 
 
ETSK pidättää itselleen oikeuden tarkistaa, ovatko hakijat poissulkemiseen johtavassa tilanteessa, ja 
pyytää tätä varten kunnian ja omantunnon kautta annettavassa vakuutuksessa mainittuja 
liiteasiakirjoja. 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 Pisteet 

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.  

35 pistettä 

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.  

35 pistettä 

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. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös sosiaalinen innovointi. 

30 pistettä 

Yhteispistemäärä 
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 enintään viisi palkintoa, viidelle parhaimmaksi katsotulle ehdokkaalle. 
 

6. Rahapalkinto 
 
Komitea aikoo myöntää enintään viisi palkintoa. Ensimmäinen palkinto on arvoltaan 14 000 euroa. 
Toinen, kolmas, neljäs ja viides palkinto ovat arvoltaan 9 000 euroa. Jos ensimmäisen sijan jakaa 
useampi tasavertainen voittaja, ensimmäisen palkinnon suuruus määräytyy seuraavasti: ensimmäinen 
palkinto on 11 500 euroa, jos palkintoja jaetaan kaksi, 10 600 euroa, jos niitä jaetaan kolme, 
10 250 euroa, jos niitä jaetaan neljä, ja 10 000 euroa, jos niitä jaetaan viisi. Komitean ei ole pakko 
myöntää kaikkia viittä palkintoa. ETSK voi myös päättää, ettei kansalaisyhteiskuntapalkintoa 
myönnetä lainkaan. 
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Palkintojenjakotilaisuus järjestetään 8.–9. joulukuuta 2021 pidettävän ETSK:n täysistunnon 
yhteydessä. Tilaisuuteen kutsutaan kaksi edustajaa kutakin palkinnonsaajaa kohti, ja ETSK järjestää 
heidän matkansa ja majoituksensa palkinnonsaajille hyvissä ajoin toimitettavien sääntöjen mukaisesti. 
 
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) 2018/17257 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 ja kunnian ja omantunnon kautta annetussa 
vakuutuksessa mainituista tilanteista. 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 ja käyttäen mitä tahansa kanavaa 
ja 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. 
 

                                                      
7

 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. 39). 



EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 11/11 

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. 
 

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 
Sähköposti: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
URL: http://curia.europa.eu 

 

Kanteen nostamisesta saa tietoa edellä mainitusta osoitteesta. 
 

12. Seuraamukset 
 

Osallistujalle, joka on antanut vääriä tietoja (kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus, liite 1) 
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 unionin 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. 

_____________ 


