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ETSK:N MYÖNTÄMÄÄN KANSALAISSOLIDAARISUUDEN 
PALKINTOON SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 

”Kansalaisyhteiskunnan panos covid-19-kriisin voittamiseksi” 
 

Covid-19-kriisistä ja sen seurauksista selviytymistä Euroopassa edistävien 
solidaarisuusaloitteiden palkitseminen 

 
 

1. Kansalaissolidaarisuuden palkinnon tarkoitus ja yleinen tavoite 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK tai ’komitea’) toteaa, että tämä palkinto myönnetään 
kertaluonteisesti vuonna 2020 ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon sijaan ja että sen tarkoituksena 
on palkita luonnollisten henkilöiden ja/tai yksityisoikeudellisten yhteisöjen laatimista voittoa 
tavoittelemattomista hankkeista, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet selviytymistä covid-19-
pandemian aiheuttamasta hätätilanteesta.  
 
Palkinnon yleisenä tavoitteena on näin ollen auttaa tiedostamaan, millä tavalla luonnolliset henkilöt 
ja/tai yksityisoikeudelliset yhteisöt ovat olleet tai ovat mukana luomassa eurooppalaista identiteettiä ja 
yhteisvastuullisuutta tukien yhteisiä arvoja, jotka ovat Euroopan yhdentymisen perusta, ja lisätä tämän 
asian keräämää huomiota. 
 

2. ETSK:n myöntämän kansalaissolidaarisuuden palkinnon teema: kansalaisyhteiskunnan 
panos covid-19-kriisin voittamiseksi 

 
Covid-19-pandemian puhkeaminen ja siitä johtuva kriisi ovat aiheuttaneet vakavan hätätilanteen, joka 
vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin tasoihin. Tämä on ennennäkemätön haaste jäsenvaltioille ja 
merkittävä taakka viranomaisille, terveydenhuollon yksiköille, kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, 
yrityksille ja Euroopan kansalaisille.  
 
Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen maailmanlaajuinen yhteisö ei ole koskaan aiemmin 
kohdannut kriisiä, jolla on näin dramaattiset terveydelliset, inhimilliset, sosiaaliset, psykologiset ja 
taloudelliset vaikutukset. Pandemian vuoksi hyvin suuri määrä ihmisiä on kärsinyt vakavista oireista, 
ja kymmeniä tuhansia on kuollut. Vaikka eristyksissä oleminen ja lähikontaktien välttäminen ovat 
välttämättömiä viruksen leviämisen hillitsemiseksi, ne ovat vaikeuttaneet entisestään tämän 
inhimillisen tragedian hallitsemista.  
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Terveydenhoito- ja sosiaalijärjestelmiin on kohdistunut paineita. Liiketoiminta on monissa maissa 
kärsinyt sulku- ja rajoitustoimien vuoksi, mikä on johtanut maksuvalmiusongelmiin, kun yrityksillä on 
vaikeuksia maksaa tavarantoimittajilleen ja työntekijöilleen. Sen vuoksi yritysten maksukyvystä on 
tullut erittäin tärkeä kysymys myös epävarmojen talousnäkymien vuoksi. Tässä suhteessa pk-yritykset, 
startup-yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.  
 
Monet yritykset ovat irtisanoneet työntekijöitä, mikä johtaa taloudellisen toiminnan jyrkkään laskuun 
ja työttömyyden kasvuun. On olemassa vakava vaara, että tulevina kuukausina menetetään miljoonia 
työpaikkoja ja samalla vajaatyöllisyys lisääntyy, monien kotitalouksien tulot pienenevät huomattavasti 
ja työssäkäyvien köyhyys yleistyy. Epävarmoissa työsuhteissa olevien ja aineellisesta puutteesta 
kärsivien ihmisten tilanne todennäköisesti pahenee.  
 
Koronaviruskriisin laajuuden ja ilmeisen rajatylittävän ulottuvuuden sekä edessä olevien haasteiden 
vuoksi yksipuoliset kansalliset toimet eivät voi olla todella tehokkaita. Yksikään valtio ei voi ajatella 
pystyvänsä tukahduttamaan tällaisen pandemian ja sen seuraukset yksin. Yksittäisten jäsenvaltioiden 
hajanainen toimintatapa on varma tie tuhoon ja edistää populististen, euroskeptisten ja nationalististen 
ryhmien suosiota, mikä vaarantaa koko Euroopan rakentamisen. Vielä 70 vuotta Schumanin 
julistuksen jälkeen Eurooppa tarvitsee entistä enemmän ”käytännön toimenpiteitä, joilla luodaan ensin 
aito yhteisvastuullisuus”. Kriittisesti sairaiden potilaiden hoito muissa EU-maissa ja monien 
terveydenhuollon ammattilaisten vapaaehtoinen työ eniten kärsineillä alueilla ovat vain pari 
esimerkkiä viime kuukausien aikana esiin tulleesta todellisesta solidaarisuudesta.  
 
EU:n jäsenvaltioiden on yhdistettävä voimansa, tuettava toisiaan ja koordinoitava toimiaan 
perusoikeuskirjan mukaisesti sekä oikeusvaltioperiaatetta ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen. 
Nopeat, johdonmukaiset ja koordinoidut yhteiset toimet ovat elintärkeitä, jotta voidaan varmistaa 
sisämarkkinoiden toimivuus sekä toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä taloudellisen toiminnan 
tukemiseksi ja elvytyksen edellytysten luomiseksi. Koordinointi on tärkeää myös, jotta voidaan vastata 
kiireellisiin terveydenhoidollisiin tarpeisiin ja tarjota tehokasta apua kärsiville ihmisille. 
 
Nykytilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan, että EU osoittaa olevansa paitsi yhteisö, joka ajaa 

taloudellisia etuja, myös – ja ennen kaikkea – yhteisö, jolla on yhteinen tulevaisuus.1 Tämän 

periaatteen sekä Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin edistämisen periaatteen on ohjattava unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueiden sekä kuntien toimintapolitiikkoja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

mukaisesti2, ja sen tulisi olla eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan johtavana periaatteena nykyiseen 

kriisiin vastaamisessa.  
 
ETSK on kiitollinen kaikille niille, jotka ovat työskennelleet etulinjassa tai varmistaakseen julkisten 
palvelujen ja välttämättömien hyödykkeiden saatavuuden, ja se on vaikuttunut järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen sekä talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten 

                                                      
1

 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan unionin solidaarisuusrahaston tulevaisuus”, CO/319-EESC-2012-
817, 28. maaliskuuta 2012 (EUVL C 181, 21.6.2012, s. 52). 

2
 Sopimus Euroopan unionista, 3 artiklan 1 kohta. 



EESC-2020-02798-00-02-INFO-TRA (EN) 3/11 

sekä monien nimettömiksi jääneidenkansalaisten valtavista ponnisteluista, joilla täydennetään 
jäsenvaltioiden viranomaisten toteuttamia toimia kriisistä eniten kärsineiden tukemiseksi.  
 
Voittoa tavoittelemattomilla yhteisötalouden yrityksillä ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla, 
jotka monissa maissa ovat tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä ja/tai jotka tarjoavat 
tärkeitä sosiaalipalveluja, asiantuntemusta, verkostoja ja vapaaehtoistoimintaa hätätilanteiden ja 
katastrofien ennaltaehkäisyn ja hallinnan alalla, on ratkaisevan tärkeä rooli torjuttaessa covid-19-
epidemiaa sekä kartoitettaessa epidemian vaikutuksia. 
 
Samalla kun ETSK muistaa niitä ihmisiä, joita pandemia on koskettanut henkilökohtaisesti, tällä 
palkinnolla komitea haluaa antaa tunnustusta niille monille kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, 
talouden toimijoille ja yksityishenkilöille, jotka ovat EU:n alueella tai Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa toteuttaneet tehokkaita ja luovia toimia covid-19-epidemian ja sen seurausten 
torjumiseksi osoittaen rohkeutta, sitoutumista, solidaarisuutta ja uskomatonta vastuuntuntoa.  
 

3. Osallistumisedellytykset 
 

3.1 Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat 
 
ETSK:n myöntämä kansalaissolidaarisuuden palkinto on avoin yhtäläisin ehdoin kaikille luonnollisille 
henkilöille ja yksityisoikeudellisille yhteisöille jäljempänä esitettyjen edellytysten mukaisesti. 
Viranomaiset, valtiolliset organisaatiot ja muut julkiset elimet eivät voi osallistua. 
 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat tai toimivat ehdokkaat: Helmikuun 1. päivänä 2020 

voimaan tulleen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen3 ja erityisesti sen 

127 artiklan 6 kohdan, 137 artiklan ja 138 artiklan nojalla viittauksia EU:n jäsenvaltiossa asuviin tai 
sinne sijoittautuneisiin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin on pidettävä viittauksina myös 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuviin tai sinne sijoittautuneisiin luonnollisiin henkilöihin tai 
oikeushenkilöihin. Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaat ja yhteisöt voivat näin ollen osallistua 
kilpailuun.  
 

1) Luonnolliset henkilöt 
Tämän palkinnon hakumenettelyssä luonnollisilla henkilöillä tarkoitetaan yksittäisiä henkilöitä tai 
henkilöryhmiä, jotka toimivat yhdessä ilman sopimusvelvoitteita. EU-kansalaiset voivat osallistua 
kilpailuun asuinmaastaan riippumatta. Myös kolmansien maiden kansalaiset täyttävät kelpoisuusehdot 
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” (CCMI) nimetyt edustajat, 
ETSK:n henkilöstö, valintalautakunnan jäsenet sekä heidän sukulaisensa eivät voi osallistua 
hakumenettelyyn. 

                                                      
3

 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7). 
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2) Yksityisoikeudelliset yhteisöt 
Palkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt, paikallis-, alue-, 
jäsenvaltio- tai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. 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 

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, voivat osallistua kilpailuun. 

 
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.  
 

3.2 Kelpoisuusehdot täyttävät aloitteet 
 
Kansalaissolidaarisuuden palkinnon erityistavoitteena on palkita tehokkaista ja luovista hankkeista, 

joita on toteutettu EU:n alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joilla pyritään 
selviytymään covid-19-kriisistä ja sen moninaisista seurauksista.  
 
Jotta aloitteet voisivat osallistua kilpailuun, niiden on täytettävä seuraavat kolme vaatimusta:  

 Niiden on oltava voittoa tavoittelemattomia hankkeita, kuten pyyteettömät hankkeet, 
hyväntekeväisyysaloitteet, yksityishenkilöiden tai yritysten vapaaehtoistoiminta jne. 

 Ne on jo toteutettu tai ne ovat edelleen käynnissä 30. syyskuuta 2020 (hakemusten 
viimeinen jättöpäivä). 

 Niiden on liityttävä suoraan kriisiin eli niillä on pyrittävä erityisesti torjumaan covid-19-
kriisiä ja/tai sen moninaisia seurauksia. 
 

                                                      
4

 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan tehtävä ja panos Euroopan rakentamisessa”, ETSK 
851/1999, 22. syyskuuta 1999 (EYVL 329, 17.11.1999, s. 30). 

5
  Tämä koskee muun muassa Itävallan työmarkkinoiden toimijoita. 
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Seuraavat aloitteet eivät voi osallistua: 

 kaupalliset (voittoa tavoittelevat) hankkeet 

 aloitteet, jotka saavat julkista rahoitusta yli 50 prosenttia 

 suunnitteilla olevat hankkeet, joiden täytäntöönpanoa ei ole käynnistetty 30. syyskuuta 2020 
mennessä (hakemusten viimeinen jättöpäivä)  

 ehdokkaiden jo ennen covid-19-pandemian puhkeamista toteuttamat hankkeet, jotka eivät liity 
suoraan koronavirukseen ja sen seurauksiin. Palkintoa voivat kuitenkin tavoitella olemassa 
olevat hankkeet, joita on mukautettu vastaamaan nopeasti ja asianmukaisesti kohderyhmien 
lisätarpeisiin ja koronaviruspandemian aiheuttamiin uusiin tai kasvaviin haasteisiin.  

 kaikenlaiset, jotain tukea jo saavat dokumentointi- ja/tai tiedotus- ja/tai valistustoimet, 
journalistiset, kirjalliset tai tieteelliset julkaisut, audiovisuaaliset tuotteet ja taideteokset. 

 
Hakijan on pyydettäessä esitettävä todisteet ehdotetun aloitteen kelpoisuudesta. Jos pyydettyjä 
asiakirjoja ei toimiteta ajoissa, ETSK voi hylätä hakemuksen. 
 
Palkinnon saajiksi ehdotetut aloitteet voivat kattaa monenlaisia, esimerkiksi seuraavia teemoja 
(luettelo ei ole tyhjentävä)  
 

 terveyteen, terveysalan laitteisiin, lääkinnällisiin laitteisiin, apuun ja hoivaan liittyvät toimet 

 väliaikaiset hankkeet, joiden tarkoituksena on lievittää koronaviruskriisin välittömiä 
vaikutuksia ja vastata kohderyhmien kiireellisiin tarpeisiin  

 erityistoimenpiteet vähävaraisimpien, vähäosaisten tai muita heikommassa asemassa olevien 
ihmisten tai ryhmien (myös pakolaisten) auttamiseksi ja suojelemiseksi itse sairaudelta sekä 
kriisin vaikutusten lieventämiseksi 

 aloitteet, jotka liittyvät tiettyjen kohderyhmien tilanteeseen rajoitustoimien aikana 

 hankkeet, joilla pyritään lieventämään terveyskriisin taloudellisia seurauksia ja vaikutuksia 
työelämään 

 aloitteet, joilla tuetaan Euroopan talouden tai joidenkin alojen elpymistä pandemian jälkeen 

 hankkeet, joiden tarkoituksena on lisätä reagointivalmiuksia vastaavissa tulevissa kriiseissä. 
 

4. Hakumenettely ja määräaika 
 
Hakemukset tulee tehdä täyttämällä verkkolomake (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 ehdokas täyttää muodolliset osallistumisehdot 

 varmistaa, että ehdokas täyttää poissulkemisperusteisiin liittyvät ehdot 

 varmistaa, että ehdokas hyväksyy vastuuta, tarkistuksia, tarkastuksia ja sovellettavaa 
lainsäädäntöä koskevat säännöt 

 arvioida kunkin ehdotetun aloitteen ansioita palkinnon myöntämisperusteiden pohjalta. 
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Tämän vuoksi kuhunkin hakemukseen tulee liittää asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu 
poissulkemis- ja valintaperusteita koskeva kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (liite 1). 
 
Ennen palkinnon luovuttamista ETSK pyytää hakijoita palauttamaan asianmukaisesti täytetyn ja 
allekirjoitetun oikeussubjektilomakkeen ja tilitietolomakkeen asiaankuuluvine liitteineen. Lomakkeet 
ovat saatavilla seuraavissa osoitteissa:  
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
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. 
 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30. syyskuuta 2020 kello 12.00 (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. Hakulomakkeessa hakijoiden on valittava yksi 29 
luokasta sen mukaan, mikä on heidän hankkeensa maantieteellinen kohde ja riippumatta heidän asuin- 
tai sijoittautumisjäsenvaltiostaan. Luokat 1–27 koskevat hankkeita, jotka toteutetaan jossakin EU:n 
jäsenvaltiossa, luokka 28 koskee hankkeita, jotka toteutetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja 
luokka 29 koskee rajatylittäviä tai Euroopan laajuisia hankkeita.  
 
Kilpailuun osallistuminen on maksutonta. Jos hakemuksen valmistelusta ja lähettämistä 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 asiantuntijaryhmä (”esivalintalautakunta”), jonka jäseniin sovelletaan 

varainhoitoasetuksessa vahvistettuja, eturistiriitoja koskevia sääntöjä6.  

                                                      
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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ETSK pidättää itselleen oikeuden olla julkistamatta esivalintalautakunnan jäsenten henkilöllisyyttä. 
Henkilöllisyys voidaan kuitenkin julkistaa palkinnon luovuttamisen jälkeen. 
 
Kilpailuun osallistujien ei tule ottaa yhteyttä esivalintalautakunnan jäseniin missään palkintoon 
liittyvässä asiassa menettelyn missään vaiheessa. Kaikki tällaiset yhteydenottoyritykset johtavat 
hakijan sulkemiseen kilpailusta. 
 
Esivalintalautakunnan päätökset ovat lopullisia ja sitovia, eikä niitä voi riitauttaa. 
 
Arviointi tehdään yksinomaan hakemuslomakkeessa esitettyjen tietojen perusteella.  
 
Kukin 29 luokasta arvioidaan erillään muista luokista. 
 
Kunkin luokan 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 
tammikuussa 2021. 
 

5.1.1 Hakijoiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen 
 
Ollakseen osallistumiskelpoisia hakijoiden on täytettävä kohdassa 3.1 esitetyt vaatimukset. 
 
Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty (yksityisoikeudellisten 
yhteisöjen 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 
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lomake liiteasiakirjoineen viipymättä. Jos lomaketta ja liiteasiakirjoja ei toimiteta ajoissa, ETSK voi 
hylätä hakemuksen. 
 

5.1.2 Aloitteiden osallistumiskelpoisuuden tarkistaminen 
 
Ehdotettujen aloitteiden osallistumiskelpoisuus tarkistetaan sähköisen hakulomakkeen ja ETSK:n 
mahdollisesti esittämien selventävien lisäkysymysten 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 
 
Kaikkien hakijoiden tulee toimittaa asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty (yksityisoikeudellisten 
yhteisöjen 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 asiakirja on maksutta saatavilla julkisessa 
tietokannassa. Hakijan on ilmoitettava tästä ETSK:lle. 
 

5.1.4 Laadunarviointi  
 
Esivalintalautakunta arvioi hakemusten laatua kunkin 29 luokan osalta jäljempänä esitettyjen 
palkinnon myöntämisperusteiden pohjalta. Lautakunta kiinnittää 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 – 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 aloitetta 
arvioidaan sen perusteella, miten käytetyt henkilöstö- ja taloudelliset resurssit 
suhteutuvat kohderyhmään kohdistuviin vaikutuksiin. Aloitteen luomat 
mahdollisuudet hyvien käytäntöjen jakamiseen otetaan myös huomioon. 

70 pistettä 

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.  

30 pistettä 

Yhteispistemäärä 
100 pistettä 

(vähimmäisvaatimus 
50 pistettä) 

 

5.1.5 Palkinnon myöntäminen 
 
Komitea myöntää palkinnon esivalintalautakunnan tekemän arvion perusteella. Esivalintalautakunta 
saa hakemusten laadun arvioinnin pohjalta vapaasti päättää, suositteleeko se palkintojen myöntämistä. 
 
ETSK voi myöntää enintään 29 palkintoa (yksi kutakin luokkaa kohti) parhaaksi katsotulle 
ehdokkaalle (eli kunkin luokan parhaan kokonaispistemäärän saaneelle ehdokkaalle).  
 

6. Rahapalkinto 
 
Komitea aikoo myöntää enintään 29 palkintoa. Kukin palkinto on arvoltaan 10 000 euroa. Komitean ei 
ole pakko myöntää kaikkia 29 palkintoa. ETSK voi myös päättää, ettei kansalaissolidaarisuuden 
palkintoa myönnetä lainkaan. 
 
Palkintojenjakotilaisuus järjestetään tammikuussa 2021 pidettävän ETSK:n täysistunnon yhteydessä. 
Tilaisuuteen kutsutaan yksi edustaja 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. 
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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 
 
Hakijat antavat ETSK:lle oikeuden julkistaa hakijoiden nimet, 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 kansalaissolidaarisuuden palkinto. 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. 
 

11. Sovellettava lainsäädäntö, kantelut ja toimivaltainen tuomioistuin 
 
Kansalaissolidaarisuuden palkintoon sovelletaan unionin oikeutta ja tarvittaessa täydentävästi Belgian 
kansallisen oikeuden säännöksiä. 
 

                                                      
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). 
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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 kansalaissolidaarisuuden palkintoa 
käsittelevällä sivulla (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). ETSK kehottaa hakijoita vierailemaan 
palkinnon verkkosivulla säännöllisesti tuoreimpien tietojen hankkimiseksi. 
 

_____________ 
 


