REGLER FÖR EESK:s PRIS TILL DET CIVILA SAMHÄLLET 2021
Belöning av goda initiativ i det civila samhället
KLIMATÅTGÄRDER
1.

Prisets syfte och övergripande mål

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (nedan kallad ”EESK” eller ”kommittén”) syfte med
priset, som delas ut årligen, är att belöna och uppmuntra initiativ som har genomförts av organisationer
i det civila samhället och/eller av enskilda personer och som på ett betydande sätt har bidragit till att
främja den europeiska identiteten och integrationen.
Det övergripande målet med priset är att öka medvetenheten om hur organisationer i det civila samhället
och/eller enskilda personer kan bidra till att skapa en europeisk identitet och ett EU-medborgarskap på
ett sätt som förstärker de gemensamma värden som ligger till grund för den europeiska integrationen.
2.

Temat för EESK:s pris till det civila samhället 2021: klimatåtgärder

Klimatförändringarna är en avgörande utmaning för mänskligheten under 2000-talet och vi befinner
oss nu i ett kritiskt skede. Det står klart att världen inte ser ut att uppnå målen i Parisavtalet om
klimatförändringar och FN:s mål för hållbar utveckling. Att stoppa de skenande klimatförändringarna
måste vara ett gemensamt mål på global nivå. Det krävs insatser från alla nationer och aktörer för att
uppnå klimatneutralitet. Europa positionerar sig som föregångare och som den globala ledaren på
klimatområdet. Ursula von der Leyens presentation av meddelandet om den europeiska gröna given
med dess starka engagemang för klimatneutralitet senast 2050 har lyfts fram som ett förnyat tecken på
ledarskap och syftar till att främja en ambitiös klimat- och miljöpolitik världen över. Genom att
i december 2020 ställa sig bakom ett bindande EU-mål om en intern nettominskning på minst 55 % av
växthusgasutsläppen senast 2030 jämfört med 1990 har Europeiska rådet med kraft inriktat sig på
klimatneutralitet. För att omställningen till klimatneutralitet ska vara rättvis och inkluderande har det
också klargjorts att det behövs ”en ny samhörighet mellan alla slags medborgare och nationella,
regionala, lokala och lokala myndigheter, det civila samhället och näringslivet, i nära samarbete med
EU:s institutioner och rådgivande organ”1. Det tydliga åtagandet om klimatneutralitet senast 2050
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öppnar för positiva utsikter för EU:s bidrag till klimatkonferensen COP26 i Glasgow. Europa måste
visa att en välfärdsekonomi som skyddar ekosystemen, bevarar den biologiska mångfalden och leder
till en rättvis omställning till ett klimatneutralt levnadssätt är möjlig att genomföra och fördelaktig för
alla.
Det står helt klart att alla aktörers insatser och engagemang är avgörande för att den europeiska gröna
given ska bli framgångsrik och för att målen i Parisavtalet ska kunna uppnås. EESK har under de
senaste åren upprepade gånger lyft fram denna vision. Klimatåtgärder på gräsrotsnivå har potential att
driva på klimatambitionerna. Klimatpakten, som bygger på lokala klimataktörers verkliga deltagande
och inflytande, kan vara ett sätt att uppnå EU:s klimatambitioner, men tyngdpunkten bör ligga på
att ge människor handlingskraft att förändra de system som lett till denna klimatkris – genom att
utforska, experimentera och visa på möjligheter.
Tusentals gräsrotsinitiativ har växt fram i hela EU under de senaste åren i och med att det civila
samhällets organisationer, samhällen och medborgare i allt högre grad beslutar sig för att vara en del
av lösningen snarare än problemet. Dessa aktörer spelar en avgörande roll när det gäller att driva på
lokal omställning, omvandla lokala ekonomier och även bidra till en förändring av normer och
beteenden. Genom dessa åtgärder minskar de sina koldioxidavtryck och ekologiska fotavtryck
betydligt mer än samhällena i genomsnitt. Det civila samhället har kraftfullt efterlyst mer ambitiösa
och omgående klimatåtgärder. Ungas klimatstrejker är det mest iögonenfallande exemplet på sådana
upprop. Ungdomar har i allt högre grad börjat föreslå lösningar på klimatkrisen.
Kommittén är bekymrad över klimatförändringarna och är fast besluten att stödja åtgärder som kan
bidra till att klimatneutralitet uppnås. Kommittén har varit mycket uppmärksam också när det gäller
ungas krav och har tillvaratagit många tillfällen att erbjuda ett forum för att unga klimataktivister ska
kunna sprida sitt budskap. I mars 2021 anordnades EESK:s årliga flaggskeppsevenemang ”Ditt
Europa, din mening!”, som sammanför över hundra elever i tonåren från alla EU:s medlemsstater,
Förenade kungariket och kandidatländerna. Evenemanget anordnades i form av en simulering av FN:s
klimatkonferens COP och bidrog till att ge eleverna möjlighet att prata om klimatlösningar. Dessutom
hölls ett offentligt sidoevenemang på sociala medier på temat systemförändringar, med fokus på klimatpakten och ungas engagemang. Slutsatserna från evenemanget har delats med de övriga EU-institutionerna.
Dessutom kommer deras förslag till åtgärder att läggas fram i Strasbourg i maj 2021 vid Europaparlamentets ungdomsevenemang som anordnas två gånger per år, liksom vid europeiska ungdomstoppmötet om klimatförändringar som EESK anordnar tillsammans med Europaparlamentet (tidpunkten
kommer att bero på situationen avseende covid-pandemin – evenemanget har redan skjutits upp från
sommaren 2021).
Under de senaste åren har EESK antagit flera yttranden som har inriktats dels på behovet av en social
dialog för en rättvis och snabb övergång till en koldioxidfri värld, dels på de bidrag som gräsrotsinitiativ från bl.a. det civila samhället kan tillföra klimatneutralitetsmålet. Till exempel i sitt yttrande
Att främja icke-statliga aktörers klimatåtgärder2 beklagade kommittén att merparten av klimatåtgärderna i EU inte alls eller nästan inte alls erkänns på europeisk nivå. Vidare betonade kommittén
att man genom att erkänna och lyfta fram effektiva, innovativa och kreativa klimatåtgärder –
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till exempel genom utdelning av utmärkelser till särskilt väl genomförda klimatåtgärder på specifika
tematiska områden – ”på ett kostnadseffektivt sätt kan stimulera till nya åtgärder och uppmuntra
sådana som redan är igång.” I samma anda underströk kommittén att det inte bara är viktigt ”att lyfta
fram och visa upp åtgärder, men också att tillgodose de icke-statliga aktörernas behov genom att
inspirera till nya partnerskap mellan dem och olika förvaltningsnivåer, underlätta ömsesidigt lärande,
fortbildning och rådgivning mellan icke-statliga aktörer [...].” EESK lade fram mycket konkreta
förslag om den europeiska klimatpakten i sitt förberedande yttrande och i flera tidigare yttranden3.
Inrättandet av ett EU-forum för klimatfinansiering inom ramen för pakten skulle främja lärande som
verkligen är ömsesidigt, tillgången till finansiering och undanröja hinder. Genom att utse EESKledamöter till ambassadörer på EU-nivå för de områden som de företräder kan man stödja sig på deras
omfattande nätverk i det civila samhället för att stärka pakten. Dessutom bör mekanismen för
ungdomsengagemang för klimat och hållbarhet, liksom rundabordssamtalen om klimat och hållbarhet
för ungdomar, vara en integrerad del av denna pakt och understödjas av ungdomsorganisationer.
Därför har EESK beslutat att dela ut sitt 12:e pris till det civila samhällets organisationer eller enskilda
personer som på EU:s territorium har genomfört effektiva, innovativa och kreativa klimatåtgärder som
syftar till att främja en rättvis övergång till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi. På så sätt
kommer priset också att belysa det civila samhällets bidrag till den europeiska gröna given.
3.

Behörighet

3.1

Behöriga sökande

EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är
officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska
planet. Det kan även tilldelas enskilda personer.
När det gäller detta pris definieras organisationer i det civila samhället i EESK:s yttrande
Det organiserade medborgarsamhällets roll och bidrag vid byggandet av Europa som ”organisationsstrukturer vilkas medlemmar verkar för allmänintresset via en demokratisk process för samtal och
samförstånd; dessa strukturer fungerar också som förmedlande länk mellan den offentliga makten och
medborgarna”4. De tar aktiv del i samhällsutformningen utifrån sina respektive perspektiv samt
använder sig av den specifika kunskap och kompetens som de besitter och sitt specifika
handlingsutrymme. De agerar självständigt och medlemskapet innebär ett åtagande från allmänhetens
sida att delta i dessa organisationers arbete och verksamhet. I denna definition ingår arbetsmarknadens
parter, organisationer som företräder sociala och ekonomiska intressenter, icke-statliga organisationer
som samlar människor kring ett gemensamt mål, till exempel miljöskyddsföreningar,
människorättsorganisationer,
konsumentorganisationer,
välgörenhetsorganisationer,
kulturorganisationer och utbildningsorganisationer osv. Dessutom ingår lokalt förankrade
organisationer, dvs. organisationer som inrättas i samhället på gräsrotsnivå och som verkar för mål
3
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som är relevanta för medlemmarna, exempelvis ungdomsorganisationer, föreningar för familjefrågor
och alla organisationer som ger medborgarna möjlighet att engagera sig på lokal och kommunal nivå,
samt trossamfund. Organisationer i det civila samhället som inrättats genom en lagstiftnings- eller
förordningsakt och/eller till vilka medlemskap helt eller delvis är obligatoriskt (t.ex. yrkesorganisationer)5
är också behöriga.
Enskilda personer är fysiska personer. Alla EU-medborgare kan delta, oavsett i vilket land de är bosatta.
Tredjelandsmedborgare kan också delta, under förutsättning att de är lagligen bosatta i EU. Grupper av
personer som agerar gemensamt utan något avtalsförhållande är också behöriga. De ska utse en av de
fysiska personerna som kontaktpunkt (ledaren) för administrativa och ekonomiska frågor när det gäller
priset.
EESK-ledamöter, CCMI-delegater, anställda vid EU:s institutioner och andra EU-organ och medlemmar
i utvärderingskommittén och deras anhöriga får inte delta.
3.2

Behöriga initiativ

Det särskilda målet med 2021 års pris till det civila samhället är att belöna effektiva, innovativa och
kreativa initiativ som genomförs på EU:s territorium och som syftar till att främja en rättvis
övergång till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi.
Initiativen måste antingen vara genomförda eller fortfarande vara igång. Initiativ som är planerade
men ännu inte har börjat genomföras den 30 juni 2021 (sista ansökningsdag) är inte behöriga.
För att komma i fråga måste verksamheten/initiativen omfatta minst ett av följande områden:


Att främja det civila samhällets fulla deltagande och/eller godkännande i omställningen till
ett klimatneutralt samhälle.



Att främja medborgarnas deltagande i klimatdebatten.
Att utforma/genomföra projekt som inspirerar och främjar en omställning till en klimatvänlig
livsstil för enskilda personer i deras lokala miljöer och på deras arbetsplatser, inbegripet genom
arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationers försorg.
Att främja konsumenternas medvetenhet om klimatet eller uppmuntra beteendeförändringar och
förändringar av sociala normer när det gäller klimatkriser.
Att utforma/genomföra projekt som gynnar en aktiv klimatpolitik på lokal, regional, nationell
eller europeisk nivå.
Att främja klimaträttvisa i vid bemärkelse med hänsyn till mänskliga rättigheter och företagens
sociala ansvar; att uppmuntra klimatmedvetenhet bland en bredare, mer diversifierad och/eller
missgynnad/marginaliserad allmänhet; att se till att inga samhällsgrupper hamnar på efterkälken
i omställningen till en klimatneutral ekonomi och ett klimatneutralt samhälle.
Att främja klimatutbildning i skolor på alla nivåer; att utforma/genomföra projekt som ökar
barns och ungdomars medvetenhet om klimatförändringar och lösningar på dem.
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Att öka medvetenheten om klimatförändringarnas effekter och främja åtgärder som syftar till att
öka motståndskraften och anpassningen till klimatförändringarna.
Att främja det civila samhällets deltagande i genomförandet av klimatpolitiken på lokal, regional,
nationell eller europeisk nivå.
Att främja aktivt medborgarskap och egenmakt genom deltagande i projekt som främjar en rättvis
omställning och skapar ny medborgarsamverkan som leder till en klimatneutral ekonomi.
Att främja ungdomars aktiva engagemang när det gäller att föreslå och genomföra klimatlösningar samt ge ungdomar möjlighet att delta i beslutsprocesserna för klimat- och miljöpolitik
på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Litterära eller vetenskapliga publikationer av alla slag och i alla typer av format, audiovisuella
produkter och alla typer av konstverk tas inte i beaktande för priset.
4.

Ansökningsförfarande och sista ansökningsdag

Ansökan
ska
göras
genom ifyllande
av
det
elektroniska
ansökningsformuläret
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). I vederbörligen motiverade fall med koppling till dokumenterade
tekniska problem kan EESK låta sökande ansöka via e-post, fax eller post.
Ansökan måste innehålla all den information som urvalskommittén behöver för att





kunna försäkra sig om att de sökande organisationerna i det civila samhället eller enskilda
personerna uppfyller de formella kriterierna för deltagande,
kunna försäkra sig om att de sökande organisationerna i det civila samhället eller enskilda
personerna inte omfattas av uteslutningskriterierna,
kunna försäkra sig om att de sökande organisationerna i det civila samhället eller enskilda
personerna godtar bestämmelserna om ansvarsskyldighet, kontroller, revisioner och tillämplig lag,
kunna utvärdera varje enskild sökandes faktiska meriter i förhållande till kriterierna för priset.

I detta syfte måste varje ansökan åtföljas av en vederbörligen ifylld och undertecknad försäkran
på heder och samvete avseende uteslutnings- och behörighetskriterierna (bilaga 1).
Innan priset delas ut kommer de sökande att uppmanas att returnera formuläret för rättssubjekt och
formuläret för bankuppgifter, vederbörligen ifyllda och undertecknade, samt relevanta styrkande
handlingar. Formulären finns här:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
och här:
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en.
Ansökan kan lämnas in på vilket som helst av EU:s officiella språk. För att påskynda utvärderingsprocessen skulle EESK dock uppskatta att få ansökan på antingen engelska eller franska.
När en ansökan lämnas in innebär det att sökanden godtar alla villkor i tävlingsdokumenten och att
sökandens eventuella egna avvikande villkor av allmän eller särskild art inte gäller.
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Sista dagen för att skicka in ansökningar är onsdagen den 30 juni 2021 kl. 10.00 (belgisk tid).
EESK kommer inte att beakta ansökningar som inkommer efter detta datum och klockslag. Vi
rekommenderar eftertryckligen sökande att inte vänta till sista dagen med att lämna in sin
ansökan, eftersom stor belastning på internet eller ett fel på internetuppkopplingen kan leda till problem
med inlämningen av ansökan. EESK kan inte hållas ansvarig för eventuella förseningar som beror på
sådana problem.
Endast en ansökan får lämnas in per sökande. Att delta i tävlingen är gratis. Om utarbetandet och
inskickandet av ansökan medför kostnader för en viss sökande kommer dessa inte att ersättas.
Sökandena kommer att se ett meddelande på skärmen som tackar dem för ansökan och erbjuder
en möjlighet att skriva ut den eller spara den i PDF-format.
5.

Utvärdering och prisutdelning

5.1

Utvärderingssteg

Utvärderingen kommer att göras av en expertpanel bestående av tio medlemmar (”utvärderingskommittén”"), som omfattas av de bestämmelser om intressekonflikt som anges i budgetförordningen6.
Utvärderingen grundar sig enbart på informationen i den inlämnade ansökan.
EESK förbehåller sig rätten att inte röja kommittémedlemmarnas identitet.
Deltagarna får inte under någon del av hela förfarandet ta kontakt med medlemmar av utvärderingskommittén av något skäl som rör priset. Alla sådana försök kommer att leda till uteslutning.
Utvärderingskommitténs beslut är slutgiltiga, bindande och går inte att överklaga.
Förfarandet kommer att ske i fem steg:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

6

Kontroll av de sökandes behörighet.
Kontroll av att initiativen som föreslagits till priset uppfyller kriterierna för behörighet.
Kontroll av att sökandena inte omfattas av uteslutningskriterierna.
Utvärdering av kvaliteten på de initiativ som föreslagits till priset, på grundval av tilldelningskriterierna.
Tilldelning av priset.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens
allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013,
(EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).
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EESK kommer inte att bedöma kriterierna för behörighet, för att inte uteslutas eller för kvalitet i någon
särskild ordning. De sökande måste ha genomgått samtliga steg för att kunna tilldelas priset.
Sökandena får ingen återkoppling till dess att förfarandet har avslutats. Resultatet kommer att meddelas
alla sökande så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 15 kalenderdagar efter det att
beslutet om tilldelning har fattats av utanordnaren (steg 5), preliminärt i slutet av november 2021.
5.1.1 Kontroll av de sökandes behörighet
För att vara behöriga måste sökandena uppfylla de krav som anges i punkt 3.1 ovan.
Alla sökande måste lämna in en försäkran på heder och samvete (bilaga 1), vederbörligen undertecknad
och daterad (av en befullmäktigad företrädare när det gäller organisationer i det civila samhället), där
det anges att sökanden är behörig. Denna försäkran utgör en del av den försäkran som används för
uteslutningskriterierna (se punkt 5.1.3 nedan). Därför ska endast en (1) försäkran, som täcker båda
aspekterna, tillhandahållas av varje sökande.
EESK kommer att utvärdera sökandenas behörighet på grundval av denna försäkran på heder och
samvete. Innan priset delas ut kommer kommittén att be sökandena att tillhandahålla ett vederbörligen
ifyllt och undertecknat formulär för rättssubjekt tillsammans med styrkande handlingar (se punkt 4 ovan).
EESK förbehåller sig rätten att begära ovannämnda formulär och styrkande handlingar från alla sökande
vid vilken tidpunkt som helst under utvärderingens gång. Vid en sådan begäran ska sökanden utan
dröjsmål tillhandahålla formuläret och de styrkande handlingarna. EESK kan avslå en ansökan om
formuläret och de styrkande handlingarna inte tillhandahålls i tid.
5.1.2 Kontroll av att initiativen uppfyller behörighetskriterierna
Huruvida initiativen som föreslagits till priset uppfyller behörighetskriterierna kontrolleras på grundval
av ansökningsformuläret online. För att vara behöriga måste de initiativ som föreslås till priset uppfylla
de krav som anges i punkt 3.2 ovan. Annan verksamhet som sökanden bedriver beaktas inte.
5.1.3 Kontroll av att uteslutningskriterierna inte är uppfyllda
Alla sökande måste lämna in en försäkran på heder och samvete (bilaga 1), vederbörligen undertecknad
och daterad (av en befullmäktigad företrädare när det gäller organisationer i det civila samhället) om
att de inte befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som anges artiklarna 136 och 141
i budgetförordningen och som finns förtecknade i försäkran på heder och samvete.
EESK förbehåller sig rätten att kontrollera huruvida sökandena befinner sig i någon av uteslutningssituationerna genom att begära att få de styrkande handlingar som anges i den inlämnade försäkran på
heder och samvete. Vid sådan begäran ska sökanden tillhandahålla samtliga de begärda handlingarna
inom en tidsfrist som anges av EESK. EESK kan avslå en ansökan om de begärda handlingarna inte
tillhandahålls i tid.
Sökanden behöver inte lämna in en specifik handling om denne informerar EESK om att handlingen
i fråga är gratis tillgänglig via en offentlig databas.
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5.1.4 Utvärdering av kvalitet
Utvärderingskommittén kommer att bedöma kvaliteten på ansökningarna på grundval av de tilldelningskriterier som anges nedan. Utvärderarna kommer enbart att beakta de initiativ som föreslagits till
priset, inte sökandens övriga verksamhet. Det finns ingen nedre tröskel för varje enskilt kriterium.
Dock utesluts sökande som inte lyckas nå upp till minst 50 procent av högsta möjliga sammanlagda
poäng.
Kriterier för tilldelning av priset
Kriterium 1 – långsiktig inverkan
Genom detta kriterium bedöms det föreslagna initiativets potential att få
långsiktig inverkan och inspirera andra i Europa, dvs. att kunna tillämpas eller
anpassas för samma kategori av målgrupp eller en annan kategori av målgrupp
någon annanstans i samma medlemsstat eller i en annan EU-medlemsstat.
I detta sammanhang kommer effekterna att utvärderas mot bakgrund av de
personalresurser och ekonomiska resurser som avsatts för att genomföra det
föreslagna initiativet.
Kriterium 2 – deltagande och samarbete
Genom detta kriterium bedöms dels i vilken utsträckning deltagarna och
målgruppen är aktivt engagerade i det föreslagna initiativet, dels möjligheterna
att genom initiativet sprida god praxis och öka kännedomen om frågor med
anknytning till pristemat.
Kriterium 3 – innovation och kreativitet
Genom detta kriterium bedöms det föreslagna initiativets kreativitet och i vilken
grad det är unikt och innovativt i sitt specifika sammanhang. Med innovation
avses här både nya idéer och nya eller förbättrade sätt att tillämpa en befintlig
lösning eller strategi på eller att anpassa lösningen till ett annat sammanhang
eller en annan målgrupp. I detta sammanhang kommer även social innovation
att beaktas.
Sammanlagda poäng

Poäng

35 poäng

35 poäng

30 poäng

100 poäng
(minst 50 poäng)

5.1.5 Tilldelning av priset
Priset kommer att delas ut av EESK, på grundval av bedömningen från utvärderingskommittén, som
det ska stå fritt att besluta huruvida den ska rekommendera att pris ska delas ut, utifrån en bedömning
av kvaliteten på de bidrag som kommit in.
EESK får dela ut högst fem priser till de fem högst rangordnade sökandena.
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6.

Prissumma

Kommittén planerar att dela ut högst fem priser. Förstapriset ligger på 14 000 euro. Andra, tredje,
fjärde och femte pris uppgår alla till 9 000 euro. Om förstaplatsen delas lika mellan fler än en vinnare
får förstapristagarna 11 500 euro vardera vid två förstapriser, 10 600 euro vardera vid tre förstapriser,
10 250 euro vardera vid fyra förstapriser och 10 000 euro vardera vid fem förstapriser. Kommittén är
inte skyldig att dela ut alla fem priserna. EESK kan besluta att inte dela ut priset till det civila samhället.
Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum under EESK:s plenarsession den 8–9 december 2021.
Två företrädare per vinnare kommer att bjudas in att delta vid ceremonin, med resa och inkvartering
anordnat av EESK i enlighet med regler som i god tid kommer att meddelas vinnarna.
Priserna betalas ut genom banköverföring inom 30 dagar efter prisutdelningsceremonin, förutsatt att
vinnarna har lämnat in samtliga efterfrågade handlingar. Det åligger vinnarna att betala tillämpliga
skatter och avgifter när de använder prispengarna.
7.

Personuppgifter

Personuppgifter som ingår i ansökningshandlingarna (såsom namn och adress) behandlas i enlighet
med förordning (EU) nr 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av
sådana uppgifter7. Om inget annat anges behandlas svaren på frågorna och eventuella personuppgifter
som efterfrågats för bedömning av ansökan i enlighet med tävlingsreglerna uteslutande för detta
ändamål av direktoratet för kommunikation och kontakter med övriga institutioner. Närmare uppgifter
avseende behandlingen av personuppgifter har bifogats (bilaga 2).
Sökandens personuppgifter kan komma att registreras i systemet för tidig upptäckt och uteslutning om
sökanden befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 136 i budgetförordningen och
i försäkran på heder och samvete. För mer information, se sekretessförsäkran på
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
8.

Krav på offentliggörande

Utan att det påverkar vad som anges i punkt 7 ovan beviljar de sökande EESK rätten att på valfritt
språk, via valfritt medium och via valfri teknik meddela allmänheten namnen på de sökande, den
verksamhet som föreslås för priset och de prisbelopp som tilldelas vinnarna.
I all kommunikation och allt offentliggörande från vinnarnas sida avseende den verksamhet för vilken
priset har tilldelats måste det anges att verksamheten tilldelats EESK:s pris till det civila samhället.
Denna skyldighet gäller i ett år från det datum då priset tilldelas.

7

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter
samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 93).
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9.

Ansvar

Sökandena har ensamt ansvar i händelse av ansvarsanspråk med anknytning till de verksamheter som
bedrivs inom ramen för priset.
10.

Kontroll och revisioner

Vinnarna ska godta att EESK, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och revisionsrätten
genomför de kontroller och revisioner som avses i artikel 129 i budgetförordningen, liksom skyldigheterna
avseende offentliggörande med anknytning till tävlingen och det tilldelade priset, enligt vad som anges
närmare i punkt 8 ovan.
11.

Tillämplig lag, klagomål och behörig domstol

Priset till det civila samhället omfattas av unionens lagstiftning, vid behov kompletterad med belgisk
nationell lagstiftning.
Synpunkter på pristilldelningsförfarandet kan lämnas in till den myndighet som delar ut priset, via
kontaktuppgifterna som anges i punkt 13 nedan.
Om sökande hyser misstanke om att ett administrativt missförhållande har inträffat kan de framföra
klagomål till Europeiska ombudsmannen inom två år från det datum då de blev medvetna om de fakta
som klagomålet bygger på (se http://www.ombudsman.europa.eu).
Den domstol som ansvarar för frågor med anknytning till priset är Europeiska unionens tribunal:
Europeiska unionens tribunal
Rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxemburg
Tfn: +35 243031
Fax: +35 243032100
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Webbplats: http://curia.europa.eu
Upplysningar om hur ett överklagande lämnas in kan erhållas från ovannämnda adress.
12.

Påföljder

Bötesstraff på mellan 2 procent och 10 procent av prisets värde och beslut om uteslutning från
samtliga kontrakt, bidrag och tävlingar som bekostas av unionen kan utfärdas för deltagare som har
inkommit med oriktiga uppgifter (försäkran på heder och samvete, bilaga 1) eller som gjort sig skyldiga
till oriktigheter eller bedrägerier, i enlighet med de villkor som anges i artikel 136 i budgetförordningen.
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13.

Mer information

För mer information, vänligen kontakta civilsocietyprize@eesc.europa.eu.
Frågor och svar som är relevanta för andra potentiella sökande offentliggörs på sidan om priset till det
civila samhället på EESK:s webbplats (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESK rekommenderar
de sökande att med jämna mellanrum kontrollera priswebbplatsen för att få den allra senaste informationen.
_____________
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