Kirjoituskilpailu
"Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman
suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa kansalaista? Sillä on enemmän
kansainvälistä painoarvoa kuin koskaan aikaisemmin.
EU:n laajentumispolitiikalla tuetaan EU:n jäseneksi pyrkivien eurooppalaisten
valtioiden jäsenyysvalmisteluja. Näin ollen laajentuminen tekee Euroopasta
kansalaisilleen turvallisemman. Sen avulla edistetään demokratiaa ja perusvapauksia
sekä lujitetaan oikeusvaltioperiaatetta jäsenyyttä tavoittelevissa valtioissa.
Kroatia, josta tuli EU:n 28. jäsenvaltio 2013, on viimeisin EU:hun liittynyt valtio. Albania,
Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti (neuvottelut
Islannin kanssa on keskeytetty Islannin hallituksen päätöksen perusteella), Kosovo *,
Montenegro, Serbia ja Turkki ovat ehdokasmaita tai mahdollisia ehdokasmaita. Eräät
niistä ovat jo osallistuneet neuvotteluprosessiin tai odottavat neuvottelujen alkamista.
Muilla valtioilla on mahdollisuus jäsenyyteen, kun ne ovat täyttäneet jäsenyyden ehdot.
Euroopan komissio on kiinnostunut mielipiteestäsi.
 Millaisia kokemuksia sinulla on Euroopan unionin laajentumisesta?
 Kuinka laajentunut Euroopan unioni voi vastata tulevaisuuden haasteisiin?
Jaa ajatuksesi laatimalla artikkeli, jossa voit vastata jompaankumpaan tai molempiin
kysymyksiin (enintään 1 000 sanaa). Voittajille on luvassa hienoja palkintoja!

*

Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.
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SÄÄNNÖT
Osallistujia koskevat vaatimukset
1. Kilpailuun voivat osallistua 28 EU-jäsenvaltion kansalaiset.
2. Osallistujien tulee olla 18–25-vuotiaita kilpailuajan päättyessä.
3. Osallistujilla tulee olla kotipaikka jossakin EU:n jäsenvaltiossa.
4. Voit lähettää kilpailutyösi millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä
(http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_fi.htm).
5. Kaikkien töiden tulee liittyä selvästi kilpailun aiheeseen.
Osallistumisehdot:
6. Kilpailuun voivat osallistua 18–25-vuotiaat nuoret. Kilpailun tuomaristo pyytää
ennen palkintojenjakoa todisteen osallistujien kansalaisuudesta ja iästä (kopio
voimassa olevasta passista tai henkilökortista).
7. Jokainen kilpailuun osallistuja voi osallistua vain yhdellä työllä, joka ei saa olla
aikaisemmin julkaistu. Kilpailutyötä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun se on
lähetetty.
8. Kilpailutyöt voidaan toimittaa vain sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Linkki lomakkeeseen löytyy laajentumisasioiden pääosaston verkkosivustolla
olevalta kilpailun sivustolta. Myös kaikki lisäaineisto on toimitettava
sähköisesti.
9. Artikkelissa saa olla enintään 1 000 sanaa (mukaan lukien otsikko ja
väliotsikot).
10. Kunkin osallistujan on täytettävä kaikki vaaditut sähköisen
ilmoittautumislomakkeen kentät.
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Minne ja miten kilpailutyö toimitetaan?
11. Kilpailutyön tulee olla perillä viimeistään 27. helmikuuta 2015 klo 12.00
Keski-Euroopan aikaa, eli klo 13.00 Suomen aikaa.
Kilpailutyöt tulee lähettää sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
12. Kilpailutöitä ei palauteta osallistujille.
Tekijänoikeudet
13. Osallistujan tulee olla kilpailutyönsä tekijä sekä tekijänoikeuksien ja
moraalisten oikeuksien haltija. Plagiointi, joka tarkoittaa muun muassa toisen
tekijän tekstin ja ajatusten luvatonta käyttöä sekä niiden esittämistä omina,
johtaa kilpailusta sulkemiseen.
14. Kaikkien kilpailutöiden tekijänoikeudet säilyvät tekijällä, mutta palkittujen
töiden tekijöiden tulee antaa Euroopan unionin julkaista heidän työnsä ja
käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen maksamatta rojalteja. Kilpailijoita
pyydetään sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa merkitsemään rasti näiden
oikeuksien luovuttamista koskevaan ruutuun.
Arviointi
15. Kaikki kilpailutyöt arvioidaan kansallisella tasolla kunkin EU-maan virallisella
kielellä.
16. Kansalliset tuomaristot valitsevat myönteisen arvionsa perusteella yhden
kilpailutyön, joka lähetetään arvioitavaksi EU:n tasolla.
17. Tuomaristojen työ ja keskustelut ovat luottamuksellisia ja päätökset lopullisia.
18. Tuloksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajille ja kaikille osallistujille.
Palkinnot:
19. Kansalliset voittajat saavat palkinnoksi kolmen päivän matkan Brysseliin,
Belgiaan, toukokuun 2015 lopussa. Lisäksi voittaneet artikkelit julkaistaan
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Euroopan komission verkkosivustolla, ja niitä tarjotaan julkaistavaksi
suurimmissa kansallisissa medioissa.
20. Matkan tarkka ajankohta ja ohjelma vahvistetaan, kun voittajat on valittu.
21. Seuraavat, voittajan Brysselin matkaan liittyvät kulut korvataan:
edestakaiset turistiluokan lennot tai 1. luokan junamatkat voittajan kotipaikan
(jonka tulee sijaita jossakin 28 EU-maasta) ja Brysselin välillä, ateriat ja
majoitus, paikallisliikenteen kulut Brysselissä sekä sisäänpääsyt järjestettyihin
tapahtumiin.
22. Voittajat vastaavat kaikista muista heille Brysselin-matkalla aiheutuvista
kuluista.
Tietosuoja
23. Euroopan komission laajentumisasioiden pääosasto säilyttää kaikki
rekisteröinnin yhteydessä keräämänsä henkilötiedot ja käyttää niitä ainoastaan
kilpailun tarpeisiin.
Euroopan komissio kunnioittaa käyttäjien tietosuojaa. Yksilöiden suojelua
yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja
näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevat periaatteet pohjautuvat
Euroopan parlamentin ja neuvoston 18 päivänä joulukuuta 2000 antamaan
asetukseen (EY) N:o 45/2001.
Voittajien ja heidän töidensä nimet julkistetaan, ja voittajien matkasta
Brysseliin voidaan kertoa tiedotusvälineissä.
Kilpailusta sulkeminen
24. Kilpailusta voidaan sulkea työt, jotka ovat väkivaltaisia, vihamielisiä, seksistisiä,
rasistisia tai loukkaavia, tai joiden sisältämä materiaali ja/tai joissa esitetyt
mielipiteet loukkaavat tai rikkovat muiden oikeuksia millään tavalla.
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Kilpailutyön lähettäminen katsotaan kaikkien sääntöjen hyväksymiseksi.
Näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa kilpailusta sulkemiseen.
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