REGULILE PENTRU
ACORDAREA PREMIULUI CESE PENTRU SOLIDARITATE CIVILĂ
Societatea civilă contra COVID-19
Răsplătirea inițiativelor de solidaritate în abordarea stării de urgență
provocate de epidemia de COVID-19 și a consecințelor ei în Europa
1.

Scopul și obiectivul general al Premiului CESE pentru solidaritate civilă

Pentru Comitetul Economic și Social European („CESE” sau „Comitetul”), scopul acestui premiu,
lansat în anul 2020 cu titlu de ediție unică, în locul Premiului anual al CESE pentru societatea civilă,
este de a răsplăti inițiativele fără scop lucrativ ale persoanelor fizice și/sau ale organismelor de drept
privat care au contribuit în mod semnificativ la abordarea situației de urgență generate de pandemia de
COVID-19.
Obiectivul general al premiului este așadar de a sensibiliza opinia publică și de a spori vizibilitatea
contribuției pe care au avut-o sau o au persoanele fizice și/sau organismele de drept privat la crearea
unei identități și a solidarității europene, sprijinind astfel valorile comune care stau la baza integrării
europene.
2.

Tema Premiului CESE pentru solidaritate civilă: societatea civilă a Uniunii contra
COVID-19

Epidemia de COVID-19 și criza generată de acesta constituie o situație de urgență majoră care
afectează societatea la toate nivelurile. Ele reprezintă o provocare fără precedent pentru statele
membre și împovărarea semnificativă a autorităților publice, a instituțiilor medicale, a organizațiilor
societății civile, a întreprinderilor și a cetățenilor europeni.

EESC-2020-02798-00-02-INFO-TRA (EN) 1/12

RO

De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, comunitatea internațională nu s-a mai confruntat
niciodată cu o criză atât de dramatică în ceea ce privește impactul la nivelul sănătății, precum și la
nivel uman, social, psihologic și economic. Pandemia a afectat un număr foarte mare de cetățeni,
mulți dintre ei suferind de simptome grave ale bolii, și a provocat zeci de mii de decese. Măsurile de
izolare și distanțare socială, deși au fost necesare pentru a împiedica răspândirea virusului,
au îngreunat și mai mult gestionarea acestei tragedii umane.
Sistemul medical și cel social au fost supuse unor presiuni importante. Activitățile comerciale au fost
întrerupte din cauza măsurilor de izolare introduse în unele țări, ceea ce a determinat constrângeri
legate de lichidități, multe întreprinderi făcând eforturi pentru a-și plăti furnizorii și angajații.
În consecință, solvabilitatea întreprinderilor a devenit o problemă foarte importantă și pe fondul unei
perspective economice incerte. Întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile nou-înființate și
lucrătorii independenți sunt deosebit de vulnerabili în acest sens.
Multe întreprinderi și-au disponibilizat angajații, determinând o scădere drastică a activității
economice și creșterea șomajului. Există riscul ca în lunile următoare să se piardă milioane de locuri
de muncă, concomitent cu o creștere a ratei de subocupare, scăderea semnificativă a veniturilor în
multe gospodării și sărăcia persoanelor încadrate în muncă. Este posibil ca situația oamenilor cu locuri
de muncă precare și a persoanelor în stare de sărăcie să se înrăutățească.
Amploarea și dimensiunea transfrontalieră evidentă a crizei provocate de coronavirus, precum și cea a
provocărilor viitoare afectează eficacitatea reală a oricărei acțiuni unilaterale, la nivel național.
Niciun guvern nu poate să conceapă remedierea unei astfel de situații de pandemie și atenuarea
consecințelor acesteia de unul singur. O abordare nesistematică din partea statelor membre individuale
nu este doar rețeta sigură pentru dezastru, ci constituie totodată instrumentul forțelor populiste,
eurosceptice și naționaliste, fiind pusă astfel în pericol întreaga arhitectură europeană. După 70 de ani
de la declarația Schuman, Europa încă are nevoie, mai mult decât oricând, de „realizări concrete care
să creeze în primul rând o solidaritate reală”. Tratamentul pacienților în stare critică în alte state
membre ale UE și numeroșii membri ai personalului medico-sanitar care acționează ca voluntari
pentru a ajuta în regiunile cel mai puternic afectate sunt doar două dintre multele exemple de
solidaritate reală din ultimele câteva luni.
Statele membre trebuie să își unească forțele, să se sprijine reciproc și să coordoneze o acțiune
concertată, cu respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE și în conformitate cu statul de drept și
cu principiul subsidiarității. Este esențial să se asigure o reacție colectivă promptă, coerentă și
coordonată nu doar pentru a garanta o piață unică funcțională, ci și pentru a aplica măsuri eficace în
vederea susținerii activității economice și a pregătirii terenului pentru redresare. De asemenea,
coordonarea este importantă pentru a aborda nevoile în situație de urgență sanitară și a acorda un
ajutor eficient persoanelor în suferință.
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În situația actuală, este mai important ca oricând pentru Uniunea Europeană să demonstreze că nu este
doar o comunitate a intereselor financiare și economice, ci și, mai mult decât orice altceva,
o comunitate cu un destin împărtășit1. Acest principiu, împreună cu principiul promovării bunăstării
europenilor, consfințit în Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)2, trebuie să reglementeze
politicile europene, naționale și regionale/locale și ar trebui să constituie principiul director care stă la
baza răspunsului societății civile europene la criza actuală.
CESE își exprimă recunoștința față de toți cei care au acționat în prima linie sau pentru a garanta
accesul la servicii publice și bunuri esențiale și este impresionat de efortul uriaș depus de societatea
civilă organizată, ONG-uri și partenerii sociali și economici, precum și de către mulți cetățeni anonimi,
pentru a completa măsurile puse în practică de către autoritățile statelor membre pentru a acorda
sprijin persoanelor care au fost cel mai grav afectate de criză.
Întreprinderile sociale și organizațiile societății civile fără scop lucrativ, care constituie, în multe state
membre, o parte importantă a sistemului social și de sănătate și/sau prestează servicii sociale și asigură
experți, rețele și se implică în mod voluntar în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență și a
catastrofelor, joacă un rol esențial în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și în atenuarea efectelor
sale.
CESE își îndreaptă gândurile către cei care au fost afectați direct de pandemie; în același timp,
prin acordarea acestui premiu Comitetul dorește să își prezinte omagiile numeroaselor organizații ale
societății civile, operatorilor economici și persoanelor fizice care au desfășurat, pe teritoriul Uniunii
Europene sau al Regatului Unit, acțiuni eficace și creative menite a combate pandemia de COVID-19
și consecințele ei, dând dovadă de curaj, implicare, solidaritate și un incredibil simț al responsabilității.
3.

Eligibilitate

3.1

Candidați eligibili

Premiul CESE pentru solidaritate civilă este disponibil, în condiții de egalitate, tuturor persoanelor
fizice și organismelor de drept privat în condițiile prezentate mai jos. Autoritățile publice,
organizațiile guvernamentale și alte organisme publice nu sunt eligibile.
Pentru candidații din Regatul Unit: în urma intrării în vigoare, la 1 februarie 2020, a Acordului de
retragere dintre UE și Regatul Unit3, în special având în vedere articolul 127 alineatul (6),
articolul 137 și articolul 138, trimiterile la persoane fizice sau juridice care își au reședința sau sunt
stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene se înțeleg ca incluzând persoanele fizice sau juridice
care își au reședința sau sunt stabilite în Regatul Unit. Prin urmare, rezidenții și entitățile din Regatul
Unit sunt eligibile pentru a-și depune candidatura.

1
2
3

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Viitorul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene,
CO/319-EESC-2012-817 din 28 martie 2012 (JO C 181, 21.6.2012, p. 52).
Articolul 3 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 7).
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1) Persoanele fizice
În scopul acestui premiu, persoanele fizice sunt persoane sau grupuri de persoane care acționează în
comun, fără legături contractuale. Cetățenii UE sunt eligibili, indiferent de țara lor de reședință.
Sunt eligibili și resortisanții țărilor terțe, cu condiția ca aceștia să aibă reședința legală pe teritoriul UE.
Grupurile de persoane fizice trebuie să desemneze una dintre persoanele fizice ca punct de contact
(lider) pentru aspectele administrative și financiare legate de premiu.
Membrii CESE, delegații CCMI, personalul instituțiilor Uniunii și al altor organisme ale Uniunii,
membrii comitetului de evaluare și rudele acestora nu sunt eligibili pentru candidatură.
2) Organismele de drept privat
Organizațiile societății civile (denumite în continuare „OSC”) înregistrate oficial în Uniunea
Europeană și care sunt active la nivel local, național, regional sau european sunt eligibile. În contextul
acestui premiu, OSC-urile, astfel cum sunt definite în avizul CESE pe tema Rolul și contribuția
organizațiilor societății civile la construirea Europei, sunt „structuri organizatorice ai căror membri au
obiective și responsabilități de interes general și care acționează, de asemenea, ca mediatori între
autoritățile publice și cetățeni”4. Organizațiile societății civile sunt organizații ai căror membri sunt
implicați activ în modelarea afacerilor publice pe baza propriilor lor preocupări și pornind de la
cunoștințele, capacitățile și domeniul lor specific de acțiune. Acestea acționează în mod autonom, iar
participarea în cadrul lor presupune ca membri ai publicului larg să își asume angajamentul de a lua
parte la activitățile și eforturile lor. Această definiție include: așa-numiții actori ai pieței forței de
muncă, adică partenerii sociali; organizațiile care reprezintă actori sociali și economici; organizațiile
neguvernamentale care aduc laolaltă oamenii în slujba unor cauze comune, precum organizațiile de
protecție a mediului, organizațiile pentru drepturile omului, asociațiile consumatorilor, organizațiile de
caritate, organizațiile culturale și organizațiile de educație și formare etc.; organizațiile bazate pe
comunitate, adică organizații societale înființate la nivel local, care urmăresc obiective de interes
pentru membrii lor, de exemplu organizațiile de tineret, asociațiile de familii și toate organizațiile prin
intermediul cărora cetățenii iau parte la viața locală și orășenească, precum și comunitățile religioase.
OSC-urile înființate printr-un act legislativ sau de reglementare și/sau la care afilierea este parțial sau
total obligatorie (de exemplu, asociațiile profesionale)5 sunt, de asemenea, eligibile.
Întreprinderile sau firmele: În contextul acestui premiu, „întreprinderi sau firme” înseamnă entități cu
scop lucrativ înființate în temeiul dreptului civil sau comercial, inclusiv societățile cooperative și alte
persoane juridice de drept privat. Întreprinderile sau firmele sunt eligibile dacă sunt constituite în
conformitate cu legislația unui stat membru și dacă își au sediul social, administrația centrală sau
punctul de lucru principal pe teritoriul Uniunii.

4
5

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Rolul și contribuția organizațiilor societății civile la construirea Europei
– CESE 851/1999 din 22 septembrie 1999 (JO C 329, 17.11.1999, p. 30).
Acest lucru se aplică, de exemplu, participanților de pe piața forței de muncă din Austria.
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3.2

Inițiative eligibile

Obiectivul specific al Premiului pentru solidaritate civilă este de a răsplăti inițiativele eficace și
creative întreprinse pe teritoriul Uniunii sau al Regatului Unit, care vizează abordarea crizei
provocate de COVID-19 și a multiplelor sale consecințe.
Pentru a fi eligibile, inițiativele trebuie să îndeplinească cele trei criterii enumerate mai jos:
 să fie fără scop lucrativ, de exemplu inițiativele de binefacere, proiectele de caritate, acțiunile
de voluntariat individuale sau colective etc.;
 să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare la 30 septembrie 2020
(data-limită pentru depunerea candidaturilor);
 să fie legate în mod direct de criză, și anume, să vizeze în mod specific combaterea
COVID-19 și/sau abordarea multiplelor sale consecințe.
Sunt excluse următoarele inițiative:
 inițiativele comerciale (cu scop lucrativ);
 inițiativele care beneficiază de fonduri publice în proporție de peste 50 %;
 inițiativele planificate, dar care nu au fost puse în aplicare până la 30 septembrie 2020
(data-limită pentru depunerea candidaturilor);
 inițiativele care au fost deja întreprinse de către candidați înainte de apariția pandemiei de
COVID-19 și care nu sunt legate în mod direct de coronavirus și de consecințele sale. Cu toate
acestea, sunt eligibile inițiativele existente care au fost adaptate pentru reacționa prompt la
nevoile suplimentare ale grupurilor lor țintă și pentru a aborda provocările noi sau sporite
apărute ca urmare a pandemiei de coronavirus;
 activități de documentare și/sau informare și/sau sensibilizare, publicații jurnalistice,
literare sau științifice de orice fel și pe orice suport, produse audiovizuale și orice tip de lucrări
artistice.
La cerere, candidatul trebuie să prezinte dovada eligibilității inițiativei propuse. CESE poate respinge
candidatura dacă nu sunt prezentate în timp util documentele justificative.
Inițiativele propuse pentru premiu pot acoperi o varietate amplă de teme, cum ar fi (listă selectivă):









acțiuni legate de sănătate, echipamente medicale, dispozitive medicale, asistență și îngrijire;
inițiative temporare care vizează atenuarea efectelor imediate ale crizei provocate de
coronavirus și satisfacerea nevoilor urgente ale grupurilor-țintă;
măsuri specifice pentru a ajuta persoanele sau grupurile aflate în cea mai gravă stare de sărăcie
și cele care sunt defavorizate sau vulnerabile (inclusiv refugiații), a le proteja efectiv de boală
și a atenua impactul crizei;
inițiative legate de situația anumitor grupuri-țintă în perioada de izolare;
inițiative care vizează abordarea consecințelor economice și ocupaționale ale crizei sanitare;
inițiative de susținere a redresării economiei europene sau a anumitor sectoare ca urmare a
pandemiei;
inițiative care vizează creșterea capacității de reacție în cazul unei crize viitoare comparabile.

EESC-2020-02798-00-02-INFO-TRA (EN) 5/12

4.

Procedura de depunere a candidaturii și termenul-limită

Candidatura
se
depune
prin
completarea
formularului
de
candidatură
online
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). În situații justificate corespunzător, legate de probleme
tehnice dovedite, CESE poate permite candidaților să își depună candidatura prin e-mail, fax sau prin
poștă.
Formularul de candidatură trebuie să conțină toate informațiile de care are nevoie comitetul de
evaluare pentru a putea:





să se asigure că sunt îndeplinite de către candidat criteriile formale pentru acceptarea
candidaturii;
să se asigure că criteriile de excludere sunt îndeplinite de către candidat;
să se asigure că se acceptă de către candidat dispozițiile privind răspunderea, controalele,
auditurile și legislația aplicabilă;
să evalueze fondul fiecărei candidaturi în raport cu criteriile de acordare a premiului.

În acest scop, fiecare candidatură trebuie să includă Declarația pe propria răspundere privind criteriile
de excludere și criteriile de eligibilitate (anexa 1), completată și semnată în mod corespunzător.
De asemenea, înainte de acordarea premiului, CESE îi va invita pe candidați să completeze, să
semneze în mod corespunzător și să returneze formularul cu titlul „Entitate juridică” și formularul de
identificare financiară, împreună cu documentele justificative relevante. Formularele sunt disponibile
la adresele:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_ro
și la
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_ro.
Candidaturile pot fi redactate în orice limbă oficială a UE. Cu toate acestea, pentru a accelera procesul
de evaluare, CESE ar aprecia dacă formularul de candidatură ar fi depus în limba engleză sau
franceză.
Depunerea unei candidaturi implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în
documentele concursului, precum și, dacă este cazul, renunțarea la termenii și condițiile generale sau
specifice ale candidatului.
Termenul final pentru trimiterea candidaturilor este 30 septembrie 2020, la ora 12:00
(ora Bruxelles-ului).
CESE nu va lua în considerare nicio candidatură primită după această dată și oră. Candidaților li se
recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi pentru depunerea candidaturilor, întrucât ar
putea întâmpina dificultăți în trimiterea acestora din cauza traficului intens de internet sau a
eventualelor probleme de conectare la internet. CESE nu poate fi tras la răspundere pentru nicio
întârziere cauzată de astfel de dificultăți.
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Candidații pot depune o singură candidatură. În formularul de candidatură, candidații trebuie să aleagă
una dintre cele 29 de categorii în funcție de zona geografică vizată de proiectul lor și indiferent de
statul membru de reședință sau de stabilire. Categoriile 1-27 sunt pentru proiecte care vizează zone de
implementare într-un stat membru, categoria 28 este pentru proiecte care vizează zone de
implementare în Regatul Unit, iar categoria 29 este pentru proiecte cu orientare transfrontalieră sau
europeană.
Participarea la concurs este gratuită. În cazul în care redactarea și trimiterea candidaturii presupune
costuri pentru un anumit candidat, acestea nu se rambursează.
După depunerea candidaturii, candidații vor vedea pe ecran un mesaj de mulțumire pentru depunerea
candidaturii, care le oferă posibilitatea de a-l tipări sau a-l salva în format PDF.
5.

Evaluare și atribuire

5.1

Etapele evaluării

Evaluarea va fi efectuată de un grup de experți (denumit în continuare „comitetul de evaluare”),
care trebuie să respecte cerințele privind conflictul de interese prevăzute în Regulamentul financiar6.
CESE își rezervă dreptul de a nu divulga identitatea membrilor comitetului de evaluare; cu toate
acestea, identitatea lor poate fi dezvăluită după acordarea premiului.
Participanții nu ar trebui să îi contacteze pe membrii comitetului de evaluare din niciun motiv legat de
premiu pe durata desfășurării întregii proceduri. Orice astfel de încercare va atrage descalificarea.
Deciziile comitetului de evaluare sunt definitive, obligatorii și nu pot fi contestate.
Evaluarea se bazează exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură transmis.
Fiecare dintre cele 29 de categorii va fi evaluată independent de celelalte categorii.
Pentru fiecare categorie, procedura se va desfășura în cinci etape:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6

verificarea eligibilității candidaților;
verificarea eligibilității inițiativelor propuse pentru premiu;
verificarea non-excluderii candidaților;
evaluarea calității inițiativelor propuse pentru premiu, pe baza criteriilor de acordare a acestuia;
atribuirea premiului.

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013,
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
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CESE va evalua respectarea eligibilității, a non-excluderii și a calității, în mod aleatoriu.
Candidații trebuie să treacă de toate etapele pentru a obține premiul. Nu se va oferi feedback
candidaților decât după finalizarea procedurii. Rezultatele vor fi comunicate tuturor candidaților în cel
mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de 15 zile calendaristice de la luarea deciziei de
atribuire de către ordonatorul de credite (etapa 5) în mod provizoriu până în ianuarie 2021.
5.1.1 Verificarea eligibilității candidaților
Pentru a fi eligibili, candidații trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul 3.1 de mai sus.
Toți candidații trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere (anexa 1), semnată și datată
(de un reprezentant autorizat în cazul organismelor de drept privat), în care să se indice că sunt
eligibili pentru premiu. Această declarație face parte din declarația utilizată pentru criteriile de
excludere (a se vedea punctul 5.1.3 de mai jos). Prin urmare, fiecare candidat trebuie să furnizeze o
declarație unică, referitoare la ambele aspecte.
CESE va evalua eligibilitatea candidaților pe baza declarației pe propria răspundere. Înainte de
acordarea premiului, CESE va solicita candidaților să furnizeze un formular cu titlul
„Entitate juridică”, completat și semnat, însoțit de documentele justificative aferente (a se vedea
punctul 4 de mai sus).
CESE își rezervă dreptul de a solicita formularul menționat anterior și documentele justificative
aferente de la orice candidat în orice moment în cursul procedurii de evaluare. În acest caz,
candidatul trebuie să furnizeze fără întârziere formularul și documentele justificative. CESE poate
respinge candidatura dacă formularul și documentele justificative nu sunt furnizate la timp.
5.1.2 Verificarea eligibilității inițiativelor
Eligibilitatea inițiativelor propuse pentru premiu va fi verificată pe baza formularului de candidatură
online și a eventualelor întrebări de clarificare suplimentare din partea CESE. Pentru a fi eligibile,
inițiativele propuse pentru premiu trebuie să îndeplinească cerințele de la punctul 3.2 de mai sus.
Alte activități desfășurate de candidat nu vor fi luate în considerare.
5.1.3 Verificarea non-excluderii
Toți candidații trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere (anexa 1), semnată corespunzător
și datată (de un reprezentant autorizat, în cazul organismelor de drept privat), în care să precizeze că
nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la articolele 136 și 141 din Regulamentul
financiar și enumerate în această declarație.
CESE își rezervă dreptul de a verifica dacă candidații se află într-una din situațiile de excludere,
prin solicitarea documentelor justificative enumerate în declarația pe propria răspundere. În acest caz,
candidatul trebuie să furnizeze documentele solicitate în termenul stabilit de CESE. CESE poate
respinge candidatura dacă documentele solicitate nu sunt furnizate la timp.
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Un candidat nu are obligația să prezinte un document specific în cazul în care acesta poate fi accesat
gratuit într-o bază de date publică. Candidatul trebuie să informeze CESE în consecință.
5.1.4 Evaluarea calității
Pentru fiecare dintre cele 29 de categorii, comitetul de evaluare va evalua calitatea candidaturilor pe
baza criteriilor de atribuire prezentate mai jos. Evaluatorii vor examina numai inițiativele propuse
pentru premiu, nu și celelalte activități ale candidatului. Nu există un prag minim pentru fiecare
criteriu individual. Cu toate acestea, candidații care obțin mai puțin de 50 % din punctajul total maxim
vor fi eliminați.
Criterii de acordare a premiului
Criteriul 1 – Impact și eficiență
Acest criteriu va evalua impactul pe termen scurt și lung al inițiativei propuse,
precum și potențialul acesteia de a inspira alte inițiative în Europa, și anume, să fie
aplicată sau adaptată pentru aceeași categorie de beneficiari sau o altă categorie de
beneficiari în altă parte, în același stat membru sau într-un alt stat membru. În
acest context, inițiativa va fi evaluată în lumina raportului dintre resursele umane
și financiare implicate și impactul asupra grupului-țintă. Se va lua în considerare,
de asemenea, capacitatea inițiativei de a disemina bune practici.
Criteriul 2 – Inovare și creativitate
Acest criteriu va evalua creativitatea inițiativei propuse, unicitatea și gradul său de
inovare, în acest context specific. În acest scop, inovarea este înțeleasă ca
reprezentând atât idei noi, cât și modalități noi sau îmbunătățite de punere în
aplicare a unei soluții sau a unei abordări deja existente sau de adaptare a acesteia
la un context diferit sau la un alt grup-țintă.
Total puncte

Puncte

70 de puncte

30 de puncte

100 de puncte
(minimum
50 de puncte)

5.1.5 Acordarea premiului
Premiul va fi acordat de către Comitet pe baza evaluării puse la dispoziție de comitetul de evaluare,
care va fi liber să decidă dacă va recomanda acordarea premiilor, în funcție de evaluarea calității
candidaturilor.
CESE poate acorda un număr maxim de 29 de premii (unul pentru fiecare categorie) candidatului cu
cel mai mare punctaj (și anume, candidatului care obține cel mai bun punctaj total) pentru categoria
respectivă.
6.

Valoarea premiilor în bani

Comitetul intenționează să acorde cel mult 29 de premii. Fiecare premiu are o valoare de
10 000 de euro. Comitetul nu are obligația să acorde toate cele 29 de premii. CESE poate decide să nu
acorde Premiul pentru solidaritate civilă.
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Ceremonia de decernare a premiului va avea loc în cadrul sesiunii plenare a CESE din ianuarie 2021.
La ceremonie va fi invitat un reprezentant al fiecărui laureat, deplasarea și cazarea fiind organizate de
CESE conform unor reguli care vor fi anunțate laureaților în timp util.
Premiile vor fi plătite prin transfer bancar în termen de 30 de zile de la ceremonia de decernare, cu
condiția depunerii tuturor documentelor necesare de către laureați. Laureații au obligația să plătească
impozitele și taxele aferente atunci când utilizează premiul în bani.
7.

Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal din documentele de candidatură (precum numele și adresa) vor fi
prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date7. Sub rezerva existenței unor dispoziții
contrare, răspunsurile la întrebări și datele cu caracter personal solicitate în scopul evaluării
candidaturii în conformitate cu regulile concursului vor fi prelucrate exclusiv în acest scop de către
Direcția de Comunicare și Relații Interinstituționale. În anexa 2 sunt prezentate detalii privind
prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 2).
Datele cu caracter personal ale candidatului pot fi înregistrate în sistemul de detectare timpurie și de
excludere (EDES), în cazul în care candidatul se află într-una dintre situațiile menționate la
articolul 136 din Regulamentul financiar și indicate în declarația pe propria răspundere.
Pentru informații suplimentare, a se vedea declarația de confidențialitate la adresa:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
8.

Cerințe privind publicarea

Fără a aduce atingere prevederilor de la punctul 7 de mai sus, candidații acordă CESE dreptul de a
comunica opiniei publice în orice limbă, pe orice cale și prin intermediul oricărei tehnici, numele
candidaților, activitățile lor și valoarea premiilor acordate laureaților.
Orice comunicare sau publicare din partea laureaților referitoare la activitatea pentru care le-a fost
acordat premiul trebuie să indice faptul că aceasta a primit Premiul CESE pentru solidaritate civilă.
Această obligație se aplică timp de un an de la data acordării premiului.
9.

Răspundere

Candidații sunt exclusiv răspunzători în cazul unei plângeri legate de activitățile desfășurate după
obținerea premiului.

7

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295,
21.11.2018, p. 93).
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10.

Controale și audituri

Laureații trebuie să accepte controalele și auditurile efectuate de către CESE, Oficiul European de
Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană, menționate la articolul 129 din
Regulamentul financiar, și obligațiile de publicitate în legătură cu concursul și cu premiul primit, astfel
cum sunt detaliate la punctul 8 de mai sus.
11.

Legislația aplicabilă, plângerile și instanța competentă

Premiul pentru solidaritate civilă este reglementat de dreptul Uniunii, completat, după caz, de dreptul
național al Belgiei.
Observațiile referitoare la procedura de atribuire a premiilor pot fi prezentate autorității care acordă
premiul, utilizând datele de contact specificate la punctul 13 de mai jos.
În cazul în care candidații consideră că este vorba despre un caz de administrare defectuoasă, ei au
posibilitatea de a depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de doi ani de la data la care
au luat cunoștință de faptele care stau la baza plângerii (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu).
Instanța competentă pentru soluționarea aspectelor legate de acest premiu este Tribunalul Uniunii
Europene:
Tribunalul Uniunii Europene
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: +352 43031
Fax.: +352 4303 2100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
URL: http://curia.europa.eu
Informații cu privire la introducerea unor căi de atac se pot obține la adresa indicată mai sus.
12.

Sancțiuni

Pot fi aplicate sancțiuni pecuniare cuprinse între 2 % și 10 % din valoarea premiului, precum și decizii
de excludere de la toate contractele, granturile și concursurile finanțate din bugetul Uniunii a
participanților care se fac vinovați de fals în declarații (Declarația pe propria răspundere, anexa 1)
sau care au comis nereguli sau fraude, în conformitate cu dispozițiile articolului 136
din Regulamentul financiar.
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13.

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați EESCprize@eesc.europa.eu.
Dacă sunt relevante pentru alți potențiali candidați, întrebările și răspunsurile vor fi publicate pe
pagina dedicată Premiului pentru solidaritate civilă de pe site-ul internet al CESE
(www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). CESE le recomandă candidaților să consulte sistematic
site-ul internet consacrat premiului pentru a obține informații actualizate.
_____________
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