EESK 2021. GADA BALVA PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI
PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI
Izcilu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu apbalvošana
KLIMATRĪCĪBA
1.

Pilsoniskajai sabiedrībai piešķiramās balvas mērķis un vispārējais uzdevums

Šo gadskārtējo balvu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (turpmāk “EESK” vai
“Komiteja”) piešķir ar mērķi apbalvot un stimulēt pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai
privātpersonu iniciatīvas, kas devušas ievērojamu ieguldījumu Eiropas identitātes veicināšanā un
integrācijā.
Balvas vispārējais uzdevums ir palielināt izpratni par ieguldījumu, ko pilsoniskās sabiedrības
organizācijas un/vai privātpersonas var dot Eiropas identitātes un pilsoniskuma veidošanā, atbalstot
kopīgās vērtības, kuras ir Eiropas integrācijas pamatā.
2.

EESK 2021. gada pilsoniskās sabiedrības balvas tēma — klimatrīcība

Klimata pārmaiņas ir cilvēces lielākais izaicinājums 21. gadsimtā, un tagad ir iestājies kritisks brīdis.
Ir acīmredzams, ka pasaule nav uz pareizā ceļa virzībā uz Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām
mērķiem un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Strauji augošo klimata pārmaiņu apturēšanai jābūt
kopīgam globāla mēroga mērķim. Lai panāktu klimatneitralitāti, ir vajadzīgi visu valstu un visu
dalībnieku centieni. Eiropa sevi pozicionē kā avangardisti, kā pasaules līderi klimata aizsardzības
jomā. Urzulas fon der Leienas izklāsts par paziņojumu par Eiropas zaļo kursu, kurā pausta stingra
apņemšanās līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, tika uztverts ar atzinību kā jauns vadošas
lomas signāls ar mērķi veicināt vērienīgu klimata un vides politiku visā pasaulē. 2020. gada decembrī
apstiprinādama saistošu ES mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz
par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, Eiropadome izlēmīgi nostādīja Eiropas Savienību uz
klimatneitralitātes ceļa. Ir arī skaidri norādīts: lai pāreja uz klimatneitralitāti būtu taisnīga un
iekļaujoša, “[i]r vajadzīgs jauns pakts, kurš iedzīvotājus visā to daudzveidībā savedīs kopā ar
nacionālajām, reģionālajām un vietējām iestādēm, pilsonisko sabiedrību un industriālajām nozarēm,
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kas cieši sadarbosies ar ES iestādēm un padomdevējām struktūrām”1. Pārliecinošā apņēmība līdz
2050. gadam panākt klimatneitralitāti paver pozitīvu perspektīvu ES ieguldījumam COP26 Glāzgovā.
Eiropai ir jāpierāda, ka labklājības ekonomika, kas aizsargā ekosistēmas, saglabā biodaudzveidību un
nodrošina taisnīgu pāreju uz klimatneitrālu dzīvesveidu, ir iespējama un izdevīga visiem.
Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas zaļā kursa sekmīgā īstenošanā un Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā
izšķiroša ir visu dalībnieku rīcība un apņēmība. Pēdējo gadu laikā EESK ir atkal un atkal uzsvērusi šo
redzējumu. Augšupējai rīcībai klimata jomā piemīt potenciāls kāpināt ieceres klimata mērķu jomā.
Klimata pakts, kura pamatā ir īsta vietējo klimata jomas dalībnieku līdzdalība un ieinteresētība,
var kļūt par ES klimata mērķu īstenošanas dzinējspēku, bet ar to ir jācenšas caur izpēti,
eksperimentiem un demonstrējumiem pavērt cilvēkiem vairāk iespēju mainīt sistēmu, kas mūs ir
novedusi līdz klimata krīzei.
Pēdējo gadu laikā visā Eiropas Savienībā ir sāktas tūkstošiem vietēja mēroga iniciatīvu, jo pilsoniskās
sabiedrības organizācijas, kopienas un iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas kļūt par daļu no risinājuma,
nevis problēmas. Šie dalībnieki pilda izšķirošu lomu, virzot vietējos pārejas procesus, pārveidojot
vietējo ekonomiku, kā arī palīdzot panākt normu un ieradumu maiņu. Ar šīm darbībām viņi samazina
savas oglekļa un ekoloģiskās pēdas nospiedumu krietni zem parasto kopienu līmeņa. Pilsoniskā
sabiedrība neatlaidīgi aicina klimata jomā rīkoties apņēmīgāk un steidzami. Visdramatiskākā šo
aicinājumu izpausme ir jauniešu klimata streiki. Jaunieši arvien vairāk iesaistās klimata krīzes
risinājumu ierosināšanā.
EESK ir nobažījusies par klimata pārmaiņām un ir stingri apņēmusies atbalstīt klimatneitralitātes
pasākumus. Komiteja ir arī uzmanīgi uzklausījusi jauniešu prasības un vairākkārt izmantojusi iespējas
nodrošināt forumu jaunajiem klimata aktīvistiem nolūkā pavairot viņu vēstījumu. EESK nozīmīgais
pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!”, kas pulcē vairāk nekā simt pusaugu skolēnu no visām ES
dalībvalstīm, Apvienotās Karalistes un kandidātvalstīm, 2021. gada martā tika rīkots Pušu konferences
(COP) simulācijas veidā, un tas palīdzēja skolēniem iesaistīties klimata risinājumu izstrādē, arī
pateicoties publiskam blakuspasākumam sociālajos plašsaziņas līdzekļos, kas bija veltīts sistēmisku
pārmaiņu tematam un koncentrējās uz Klimata paktu un jauniešu iesaisti. Pasākuma secinājumi ir
nosūtīti pārējām ES iestādēm. Turklāt viņu rīcības priekšlikumi tiks prezentēti Eiropas Parlamenta
divreiz gadā rīkotajā jaunatnes pasākumā Strasbūrā 2021. gada maijā, kā arī augsta līmeņa Eiropas
Jaunatnes klimata samitā, ko EESK plāno organizēt kopā ar Eiropas Parlamentu (norises laiks būs
atkarīgs no Covid pandēmijas situācijas, pasākums jau tika atlikts no 2021. gada vasaras).
Pēdējo gadu laikā EESK ir pieņēmusi vairākus atzinumus, kuros tā pievēršas, pirmkārt, sociāla dialoga
nepieciešamībai saistībā ar taisnīgu un ātru pārkārtošanos uz bezoglekļa pasauli un, otrkārt,
ieguldījumam, ko – arī pilsoniskās sabiedrības vadītas – augšupējas iniciatīvas var sniegt
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā. Piemēram, atzinumā “Veicināt nevalstisko dalībnieku
pasākumus klimata jomā”2 tā pauž nožēlu, ka “vairums Eiropā īstenoto pasākumu klimata jomā netiek
atzīti vai gandrīz netiek atzīti Eiropas līmenī”. Komiteja arī norāda, ka atzīt un uzsvērt efektīvus,
1
2

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu
komitejai “Eiropas zaļais kurss”, COM(2019) 640 final, 2. lpp.
EESK atzinums “Veicināt nevalstisko dalībnieku pasākumus klimata jomā”, OV C 227, 28.06.2018., 35. lpp.
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novatoriskus un radošus pasākumus klimata jomā, piemēram, piešķirot balvas par īpaši sekmīgiem
klimata pasākumiem īpašās tematiskajās jomās, “var būt izmaksu ziņā lietderīgs risinājums, kā
stimulēt jaunus un atbalstīt jau notiekošos pasākumus”. Minētajā kontekstā tā ir norādījusi, ka ir
svarīgi “ne vien uzsvērt un atspoguļot pasākumus, bet arī reaģēt uz nevalstisko dalībnieku vajadzībām,
iedvesmojot veidot jaunas valstisku un nevalstisku dalībnieku partnerības, veicinot mācīšanos no
līdzbiedriem, apmācot nevalstiskos dalībniekus un dodot viņiem iespēju savā starpā apmainīties ar
padomiem (..)”. Izpētes atzinumā un vairākos iepriekšējos atzinumos3 EESK ir izteikusi ļoti konkrētus
priekšlikumus attiecībā uz Eiropas Klimata paktu. Pakta ietvaros izveidojot ES klimata finansējuma
forumu, tiktu veicināti patiesi savstarpējas mācīšanās procesi, piekļuve finansējumam un novērsti
šķēršļi. Ieceļot EESK locekļus par viņu pārstāvēto vēlēšanu apgabalu vēstniekiem ES līmenī, tiktu
izmantoti viņu plašie sakari pilsoniskajā sabiedrībā ar mērķi nostiprināt paktu. Turklāt šā pakta
neatņemamai sastāvdaļai vajadzētu būt jaunatnes iesaistes mehānismam klimata un ilgtspējas jomā,
piemēram, jaunatnes klimata un ilgtspējas apaļajiem galdiem, kurus atbalstītu jaunatnes organizācijas.
Tāpēc EESK ir nolēmusi savu 12. balvu, kas paredzēta pilsoniskajai sabiedrībai, piešķirt tām
pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai privātpersonām, kas ES teritorijā ir veikušas efektīvus,
novatoriskus un radošus pasākumus klimata jomā, kuru mērķis ir veicināt taisnīgu pārkārtošanos uz
mazoglekļa un klimatnoturīgu ekonomiku. Šādā veidā ar balvas palīdzību tiks uzsvērts arī ieguldījums,
ko pilsoniskā sabiedrība var sniegt Eiropas zaļajā kursā.
3.
3.1.

Līdzdalības nosacījumi
Prasības kandidātiem

Uz EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai var pretendēt visas pilsoniskās sabiedrības organizācijas
(turpmāk “PSO”), kas ir oficiāli reģistrētas Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, valsts, reģionālajā
vai Eiropas līmenī. Balvu var piešķirt arī privātpersonām.
Šīs balvas piešķiršanas nolūkā PSO saskaņā EESK atzinumu par tematu “Pilsoniskās sabiedrības
organizāciju nozīme un ieguldījums Eiropas veidošanā” ir “visas organizatoriskās struktūras, kuru
dalībnieku mērķiem un atbildībai ir vispārēja nozīme un kas darbojas kā vidutāji starp valsts iestādēm
un pilsoņiem”4. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ņemot vērā savas intereses un izmantojot īpašās
zināšanas, spējas un rīcības iespējas, aktīvi piedalās sabiedrības dzīves veidošanā. Tās darbojas
neatkarīgi, un dalība tajās ir balstīta uz sabiedrības locekļu apņemšanos iesaistīties šo organizāciju
darbībā un pasākumos. Šajā kategorijā iekļaujami tā dēvētie darba tirgus dalībnieki, t. i., sociālie
partneri; organizācijas, kas pārstāv sabiedrības un ekonomikas dalībniekus; nevalstiskās organizācijas,
kas apvieno cilvēkus kopīgam mērķim, piemēram, vides aizsardzības organizācijas, cilvēktiesību
organizācijas, patērētāju apvienības, labdarības organizācijas, kultūras organizācijas, izglītības un
apmācības organizācijas utt.; uz kopienu balstītas organizācijas (t. i., organizācijas, kuras izveidojusi
3

4

EESK atzinums “Eiropas Klimata pakts”, EESK atzinums “Ceļā uz jauniešu strukturētu iesaisti klimata un ilgtspējas jautājumu
risināšanā ES lēmumu pieņemšanas procesā” (pašiniciatīvas atzinums), EESK atzinums par tematu “Centieni atvieglot nevalstisko
dalībnieku iespējas piekļūt klimata aizsardzībai paredzētajam finansējumam”.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “The role and contribution of civil society organisations in the
building of Europe ” (Pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīme un ieguldījums Eiropas veidošanā), CESE 851/1999, 1999. gada
22. septembris (OV C 329, 17.11.1999., 30. lpp.).
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vietējā sabiedrība un kuru mērķi ir tieši saistīti ar to dalībnieku interesēm), piemēram, jaunatnes
organizācijas, ģimeņu apvienības un visas organizācijas, iesaistoties kurās iedzīvotāji piedalās vietējā
un pašvaldības dzīvē; reliģiskas kopienas. Balvai var izvirzīt arī tādas PSO, kuras izveidotas ar kādu
leģislatīvu vai normatīvu aktu un/vai kurās dalība ir daļēji vai pilnībā obligāta (piemēram,
profesionālās apvienības)5.
Individuāli balvu var iegūt fiziskas personas. ES iedzīvotājiem ir tiesības uz balvu neatkarīgi no viņu
dzīvesvietas valsts. Balvai var izvirzīt arī trešo valstu valstspiederīgos, ja viņi likumīgi uzturas
ES teritorijā. Atbilstīgas ir arī personu grupas, kas darbojas kopā bez līgumattiecībām. Tām ir
jāizraugās viena fiziskā persona, kura darbosies kā kontaktpersona (līderis) saistībā ar balvas
administratīvajiem un finanšu aspektiem.
EESK locekļiem, CCMI delegātiem, ES iestāžu un citu ES struktūru darbiniekiem, vērtēšanas
komisijas locekļiem un viņu piederīgajiem nav tiesību iesniegt pieteikumus.
3.2.

Balvai izvirzāmās iniciatīvas

2021. gada balvas pilsoniskajai sabiedrībai īpašais mērķis ir apbalvot efektīvas, novatoriskas un
radošas iniciatīvas, kas īstenotas ES teritorijā un kuru mērķis ir veicināt taisnīgu pārkārtošanos
uz mazoglekļa un klimatnoturīgu ekonomiku.
Šādu iniciatīvu īstenošanai vai nu jābūt jau pabeigtai, vai arī tām vēl jāturpinās. Uz balvu nevar
pretendēt tādas iniciatīvas, kas ir ieplānotas, bet kuru īstenošana 2021. gada 30. jūnijā
(pieteikumu iesniegšanas termiņš) vēl nav sākusies.
Lai varētu pretendēt, darbībām un/vai iniciatīvām jāaptver vismaz viena no šādām jomām:


veicināt pilsoniskās sabiedrības pilnīgu iesaisti pārejā uz klimatneitrālu sabiedrību un/vai šādas
pārejas akceptēšanu;



veicināt iedzīvotāju līdzdalību debatēs par klimata pārmaiņām;
izstrādāt/īstenot tādus projektus, kas iedvesmo un veicina pāreju uz klimatam labvēlīgu
dzīvesveidu cilvēka vietējā vidē un darbavietās, tostarp darba devēju vai darba ņēmēju
organizācijās;
veicināt patērētāju izpratni par klimatu vai sekmēt ieradumu maiņu un pārmaiņas sociālajās
normās saistībā ar klimata krīzi;
izstrādāt/īstenot projektus, kas atbalsta aktīvu klimata politiku vietējā, reģionālajā, valsts vai
Eiropas līmenī;
veicināt klimatisko taisnīgumu plašākā nozīmē, ņemot vērā cilvēktiesības un uzņēmumu sociālo
atbildību; sekmēt izpratni par klimata pārmaiņām lielākās, daudzveidīgākās un/vai nelabvēlīgā
situācijā esošās vai marginalizētās mērķgrupās; nodrošināt, ka pārejā uz klimatneitrālu
ekonomiku neviena sabiedrības grupa netiek atstāta novārtā;
veicināt izglītošanu par klimata jautājumiem visu līmeņu skolās; izstrādāt/īstenot projektus, kas
vairo bērnu un jauniešu informētību par klimata pārmaiņām un to mazināšanas risinājumiem;









5

Tas attiecas, piemēram, uz Austrijas darba tirgus dalībniekiem.
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palielināt informētību par klimata pārmaiņu sekām un popularizēt pasākumus, kuru mērķis ir
palielināt noturību pret klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām;
veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos klimata politikas īstenošanā vietējā, reģionālā,
valsts vai Eiropas līmenī;
veicināt aktīvu pilsoniskumu un vairāk iespēju, iesaistoties projektos, kas veicina taisnīgu
pārkārtošanos un rada jaunu pilsonisko mijiedarbību, kas ved uz klimatneitrālu ekonomiku;
veicināt jauniešu aktīvu iesaisti klimata risinājumu ierosināšanā un īstenošanā, kā arī dot
jauniešiem iespēju piedalīties klimata un vides politikas lēmumu pieņemšanas procesos vietējā,
reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

Uz balvu nevar pretendēt nekādas literāras vai zinātniskas publikācijas un ar jebkādu atbalstu,
audiovizuāli produkti un jebkāda veida mākslas darbi.
4.

Pieteikumu iesniegšanas kārtība un termiņš

Pieteikumus iesniedz, aizpildot dalības veidlapu tiešsaistē (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize).
Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar dokumentētām tehniskām problēmām, EESK var atļaut
pretendentiem pieteikties, izmantojot e-pastu, faksu vai pastu.
Pieteikuma anketā ir jānorāda visa informācija, kas vajadzīga, lai žūrijas komisija varētu





pārliecināties, ka attiecīgās pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai privātpersonas atbilst
oficiālajiem pieteikšanās kritērijiem;
pārliecināties, ka attiecīgās pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai privātpersonas neskar
oficiālie izslēgšanas kritēriji;
pārliecināties, ka attiecīgās pilsoniskās sabiedrības organizācijas vai privātpersonas piekrīt
noteikumiem par atbildību, pārbaudēm, revīzijām un piemērojamiem tiesību aktiem;
novērtēt, kā pieteikuma subjekta darbība atbilst piešķiršanas kritērijiem.

Tādēļ pieteikumam jāpievieno pienācīgi aizpildīts un parakstīts apliecinājums par izslēgšanas
kritērijiem un atbilstības kritērijiem (1. pielikums).
Pirms balvas piešķiršanas izraudzītos pretendentus lūgs nosūtīt aizpildītu un parakstītu juridiskā
statusa veidlapu un finanšu identifikācijas veidlapu, kā arī attiecīgus apliecinošus dokumentus.
Veidlapas ir pieejamas šādās tīmekļa vietnēs:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
un
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en.
Pieteikumus var sagatavot jebkurā ES oficiālajā valodā. Tomēr, lai paātrinātu vērtēšanas procesu,
EESK atzinīgi novērtētu angļu vai franču valodā aizpildītas pieteikuma veidlapas.
Pieteikuma iesniegšana nozīmē visu konkursa dokumentos ietverto noteikumu pieņemšanu un —
attiecīgā gadījumā — pretendenta atteikšanos no paša izvirzītiem vispārīgajiem un īpašajiem
noteikumiem.
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Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir trešdiena, 2021. gada 30. jūnijs, plkst. 10.00 (pēc Briseles
laika).
EESK neņems vērā pieteikumus, kas tiks saņemti pēc minētā datuma un laika. Pretendentiem tiek
stingri ieteikts neatlikt pieteikuma iesniegšanu uz pēdējo dienu, jo pieteikuma nosūtīšanu var
apgrūtināt interneta pārslodze vai problēmas ar interneta savienojumu. EESK nav atbildīga par
kavējumiem, kas radušies minēto grūtību dēļ.
Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Dalība konkursā ir bez maksas. Izmaksas, kas
radušās kādam konkrētam pretendentam saistībā ar pieteikuma sagatavošanu un nosūtīšanu, netiek
atlīdzinātas.
Pretendenti ekrānā redzēs ziņojumu ar pateicību par pieteikuma iesniegšanu un piedāvātu iespēju to
izdrukāt vai saglabāt PDF formātā.
5.
5.1.

Vērtēšana un piešķiršana
Vērtēšanas posmi

Vērtēšanu veiks ekspertu grupa, kurā ir 10 locekļi (“vērtēšanas komisija”), uz kuriem attiecas Finanšu
regulas prasības par izvairīšanos no interešu konflikta6. Vienīgais vērtēšanas pamats ir informācija, kas
norādīta iesniegtajā pieteikumā.
EESK patur tiesības neatklāt vērtēšanas komisijas locekļu identitāti.
Visā procedūras laikā dalībnieki nedrīkst sazināties ar vērtēšanas komisijas locekļiem nekādu ar balvu
saistītu iemeslu dēļ. Jebkurš šāds mēģinājums nozīmē diskvalifikāciju.
Vērtēšanas komisijas lēmumi ir galīgi, saistoši un nav pārsūdzami.
Procedūrai ir pieci posmi:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

pretendentu atbilstības pārbaude;
balvai pieteikto iniciatīvu atbilstības pārbaude;
pārbaude, vai nav pamata izslēgšanai;
balvai pieteikto iniciatīvu kvalitātes novērtēšana, pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem;
balvas piešķiršana.

EESK bez īpašas secības izvērtēs atbilstību, pārbaudīs, vai nav pamata izslēgšanai, un novērtēs
kvalitāti. Lai pretendents iegūtu balvu, viņam ir jāiztur visi posmi. Līdz procedūras beigām
6

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro
Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES)
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un
atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 6/10

pretendentiem netiek sniegtas nekādas atsauksmes. Rezultātus visiem pretendentiem paziņo pēc
iespējas drīz un jebkurā gadījumā 15 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad kredītrīkotājs būs pieņēmis
lēmumu par balvas piešķiršanu (5. posms), provizoriski 2021. gada novembra beigās.
5.1.1. Pretendentu atbilstības pārbaude
Lai pretendentu uzskatītu par atbilstīgu, jābūt izpildītām 3.1. punkta prasībām.
Visiem pretendentiem (PSO gadījumā — pilnvarotam pārstāvim) jāiesniedz pienācīgi parakstīts un
datēts apliecinājums (1. pielikums) par to, ka viņi ir tiesīgi saņemt balvu. Šis apliecinājums ir daļa no
apliecinājuma par izslēgšanas kritērijiem (sk. 5.1.3. punktu). Tāpēc katram pretendentam jāiesniedz
tikai viens apliecinājums, kurš aptver abus aspektus.
Pamatojoties uz apliecinājumu, EESK izvērtēs pretendentu atbilstību. Pirms balvas piešķiršanas EESK
aicinās pretendentus iesniegt pienācīgi aizpildītu un parakstītu juridiskā statusa veidlapu un
apliecinošus dokumentus (sk. 4. punktu).
EESK patur tiesības jebkuram pretendentam jebkurā vērtēšanas procedūras posmā pieprasīt iesniegt
iepriekš minēto veidlapu un apliecinošos dokumentus. Šādā gadījumā pretendentam veidlapa un
apliecinošie dokumenti jāiesniedz bez kavēšanās. EESK var noraidīt pieteikumu, ja veidlapa un
apliecinošie dokumenti nav iesniegti laikus.
5.1.2. Iniciatīvu atbilstības pārbaude
Izvirzīto iniciatīvu atbilstība balvas kritērijiem tiks pārbaudīta, pamatojoties uz tiešsaistē pieejamo
dalības veidlapu. Lai balvas saņemšanai izvirzīto iniciatīvu uzskatītu par atbilstīgu, jābūt izpildītām
3.2. punkta prasībām. Citas pretendenta veiktās darbības netiks ņemtas vērā.
5.1.3. Pārbaude, vai nav pamata izslēgšanai
Visiem pretendentiem (PSO gadījumā — pilnvarotam pārstāvim) jāiesniedz pienācīgi parakstīts un
datēts apliecinājums (1. pielikums) par to, ka uz pretendentu neattiecas neviena no Finanšu regulas
136. un 141. pantā un šajā apliecinājumā minētajiem izslēgšanas situācijām.
EESK patur tiesības pieprasīt uzrādīt apliecinājumā minētos apliecinošos dokumentus, lai pārbaudītu,
vai pretendenti nav kādā no izslēgšanas situācijām. Šajā gadījumā pretendents iesniedz prasītos
dokumentus EESK noteiktajā termiņā. EESK var noraidīt pieteikumu, ja pieprasītie dokumenti nav
iesniegti laikus.
Pretendents ir atbrīvots no pienākuma iesniegt kādu konkrētu dokumentu, ja viņš informē EESK, ka
attiecīgais dokuments ir bez maksas pieejams publiskā datubāzē.
5.1.4. Kvalitātes novērtēšana
Vērtēšanas komisija novērtē pieteikumu kvalitāti, pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem, kas
izklāstīti turpmāk. Vērtētāji ņem vērā tikai balvai izvirzītās iniciatīvas un neņem vērā citas pretendenta
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darbības. Nav minimālā sliekšņa katram atsevišķam kritērijam. Tomēr no turpmākas vērtēšanas izslēdz
tos pretendentus, kas neiegūst vismaz 50 % no maksimālā punktu kopskaita.
Balvas piešķiršanas kritēriji
1. kritērijs. Ilgtermiņa ietekme
Šis kritērijs attiecas uz izvirzītās iniciatīvas spēju radīt ilgtermiņa ietekmi un
iedvesmot citus Eiropā, t. i., spēju tikt īstenotai vai pielāgotai tās pašas vai
citas kategorijas labuma guvējiem citviet tajā pašā vai citā ES dalībvalstī. Šajā
kontekstā ietekme tiks vērtēta, ņemot vērā ierosinātās iniciatīvas īstenošanā
izmantotos cilvēkresursus un finanšu resursus.
2. kritērijs. Līdzdalība un sadarbība
Šis kritērijs vērtē gan to, cik lielā mērā izvirzītajā iniciatīvā tiek aktīvi iesaistīti
dalībnieki un labuma guvēji, gan arī to, kāda ir tās spēja popularizēt labu
praksi un palielināt iedzīvotāju informētību par jautājumiem, kas saistīti ar
pilsoniskās sabiedrības balvas piešķiršanai izraudzīto tematu.
3. kritērijs. Novatorisms un radošums
Šis kritērijs attiecas uz izvirzītās iniciatīvas radošumu, unikalitāti un
novatorisma pakāpi konkrētajā kontekstā. Šajā saistībā ar novatorismu saprot
gan jaunas idejas, gan jaunu vai uzlabotu veidu, kā īstenot jau esošu risinājumu
vai pieeju, vai arī pielāgot to citam kontekstam vai mērķa grupai. Minētajā
kontekstā tiks ņemta vērā arī sociālā inovācija.
Kopējais punktu skaits

Punkti

35 punkti

35 punkti

30 punkti

100 punkti
(minimums —
50 punkti)

5.1.5. Balvas piešķiršana
Komiteja balvu piešķir, pamatojoties uz novērtējumu, ko sniegusi vērtēšanas komisija, kura,
novērtējusi pieteikumu kvalitāti, var brīvi lemt par to, vai ieteikt piešķirt balvas.
EESK var piešķirt ne vairāk kā piecas balvas pieciem labākajiem pretendentiem.
6.

Balvu fonds

Komiteja plāno piešķirt ne vairāk kā piecas balvas. Galvenās balvas vērtība ir 14 000 EUR. Otrās,
trešās, ceturtās un piektās vietas ieguvējam piešķirtās balvas apmērs ir 9000 EUR. Ja pirmo vietu dalīti
iegūst vairāk nekā viens uzvarētājs, katras galvenās balvas apmērs ir attiecīgi 11 500 EUR (divu
galveno balvu gadījumā), 10 600 EUR (trīs galveno balvu gadījumā), 10 250 EUR (četru galveno
balvu gadījumā) vai 10 000 EUR (piecu galveno balvu gadījumā). Komitejai nav pienākuma piešķirt
visas piecas balvas. EESK var nolemt balvu pilsoniskajai sabiedrībai nepiešķirt.
Plānots, ka balvas piešķiršanas ceremonija notiks EESK plenārsesijas laikā 2021. gada 8.–
9. decembrī. Ceremonijā piedalīties uzaicinās divus katra uzvarētāja pārstāvjus. Braucienu un
izmitināšanu EESK organizēs saskaņā ar noteikumiem, kas laikus tiks paziņoti uzvarētājiem.
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Balvas izmaksās ar bankas pārskaitījumu 30 dienu laikā pēc apbalvošanas ceremonijas ar nosacījumu,
ka uzvarētāji ir iesnieguši visus pieprasītos dokumentus. Uzvarētāji ir atbildīgi par naudas balvai
piemērojamo nodokļu un nodevu nomaksu.
7.

Personas dati

Personas datus, kas ir ietverti pieteikuma dokumentos (piemēram, vārdu, uzvārdu un adresi), apstrādā
saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti7. Ja nav norādīts
citādi, atbildes uz jautājumiem un visus personas datus, kas pieprasīti, lai novērtētu pieteikumu
saskaņā ar konkursa noteikumiem, Komunikācijas un iestāžu attiecību direkcija apstrādās vienīgi šādā
nolūkā. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi ir pievienota šim dokumentam (2. pielikums).
Ja pretendents atrodas kādā no Finanšu regulas 136. pantā minētajām un apliecinājumā norādītajām
situācijām, viņa personas datus var reģistrēt Agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES).
Papildu informācijai sk. paziņojumu par personas datu aizsardzību, kas pieejams tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm.
8.

Publicitātes pienākumi

Neskarot 7. punktu, pretendenti piešķir EESK tiesības jebkurā valodā un ar jebkādiem līdzekļiem un
jebkāda veida tehniku paziņot sabiedrībai pretendentu vārdus un informēt par balvai izvirzītajiem
pasākumiem un uzvarētājiem piešķirtās naudas balvas apmēru.
Jebkurā uzvarētāja veiktā paziņojumā vai publikācijā par apbalvoto darbību uzvarētājam ir jānorāda,
ka šai darbībai ir tikusi piešķirta EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai. Šis pienākums ir spēkā vienu
gadu no balvas piešķiršanas dienas.
9.

Atbildība

Ja tiek izteikta prasība par darbībām, kas veiktas saistībā ar balvu, atbildība jāuzņemas vienīgi
pretendentiem.
10.

Pārbaudes un revīzijas

Uzvarētājiem ir jāatļauj EESK, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Revīzijas palātai
veikt Finanšu regulas 129. pantā noteiktās pārbaudes un revīzijas un jāapņemas ievērot publicitātes
pienākumus, kas saistīti ar konkursu un saņemto balvu, kā izklāstīts 8. punktā.

7

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu
(EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 93. lpp.).
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11.

Piemērojamie tiesību akti, sūdzības un kompetentā tiesa

Pilsoniskās sabiedrības balvai piemēro Savienības tiesību aktus, ko vajadzības gadījumā papildina
Beļģijas tiesību normas.
Izmantojot 13. punktā minēto kontaktinformāciju, iestādei, kas balvu piešķir, var iesniegt piezīmes par
balvas piešķiršanas procedūru.
Ja pretendenti uzskata, ka ir pieļauta administratīva kļūme, viņi var iesniegt sūdzību Eiropas
Ombudam divu gadu laikā no dienas, kad viņi uzzināja par faktiem, kas ir sūdzības pamatā (sk.
http://www.ombudsman.europa.eu).
Par lietām, kas saistītas ar šo balvu, atbild Eiropas Savienības Vispārējā tiesa:
Tribunal de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
tālr.: +352 43031
fakss: +352 43032100
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
internets: http://curia.europa.eu
Informāciju par pārsūdzību iesniegšanu var saņemt iepriekš minētajā adresē.
12.

Sodi

Saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Finanšu regulas 136. pantā, dalībniekiem, kuri snieguši
nepatiesus apliecinājumus (1. pielikums) vai izdarījuši pārkāpumus, vai krāpušies, var uzlikt finansiālu
sodu 2–10 % apmērā no balvas vērtības, un viņus var izslēgt no visiem līgumiem, dotācijām un
konkursiem, ko finansē no Savienības budžeta.
13.

Papildu informācija

Vairāk informācijas var iegūt, sazinoties pa e-pastu civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
Ja jautājumi un atbildes būs noderīgas arī citiem iespējamajiem pretendentiem, tās publicēs EESK
pilsoniskās sabiedrības balvas tīmekļa vietnē (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESK iesaka
pretendentiem regulāri pārbaudīt balvas tīmekļa vietni, lai uzzinātu visu jaunāko informāciju.
_____________
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