V roce 2018 obdrží jedno z měst v Evropské unii poprvé cenu „EU City for Fair and Ethical Trade“ (Město EU pro
spravedlivý a etický obchod). Toto ocenění je iniciativou Evropské komise, kterou Generální ředitelství pro obchod
(GŘ pro obchod) zahájilo jako závazek v rámci svého sdělení s názvem „Obchod pro všechny" o obchodní a investiční
politice, které bylo zveřejněno v roce 2015.
Vzhledem k neutralitě založené na OSN a odborným znalostem v oblasti spravedlivého, etického a udržitelného
obchodu bylo jako hlavní realizační agentura pro tuto cenu vybráno Mezinárodní obchodní centrum (ITC).

CÍL CENY
•

Rozpoznat a oslavit úspěchy měst a pozitivní dopad v oblasti sociální, hospodářské a environmentální
udržitelnosti v mezinárodním obchodu.

•

Podporovat udržitelný a inkluzivní rozvoj drobných producentů zvyšováním povědomí mezi občany, tvůrci
politiky a podnikateli o systémech spravedlivého, etického a udržitelného obchodu.

•

Inspirovat města ke vzájemné výměně poznatků a sdílení osvědčených postupů prostřednictvím
zdůraznění spravedlivých a etických obchodních postupů a jejich ocenění.

Cena je součástí úsilí EU o zvýšení povědomí o tom, jaký mohou mít rozhodnutí o koupi učiněná spotřebiteli v
Evropské unii vliv na životní prostředí a životní podmínky lidí v jiných zemích – a o úloze, kterou musí hrát města a
místní orgány.

PŘÍNOS PRO MĚSTO
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prosazování
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Mezinárodním
obchodním centrem
pro projekt vedený
městem v oblasti
udržitelného rozvoje

Výměna osvědčených
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spravedlivého a
etického obchodu mezi
městy, občany, tvůrci
politik a podniky

KDO MŮŽE PODAT PŘIHLÁŠKU?
Města Evropské unie s více než 20 000 obyvateli, která se angažují v oblasti spravedlivého a etického obchodu se třetími
zeměmi prostřednictvím realizace vynikajících a inovačních projektů, programů, politik nebo postupů.

JAK MŮŽE VAŠE MĚSTO VYHRÁT?
V žádosti musejí města prokázat svou angažovanost v rámci těchto tří kritérií:

1. Vedení, vize, strategie
• Zdokumentovalo vaše město vyjádření svého odhodlání v oblasti „obchodu se záměrem"?
• Začlenilo vaše město pilíře udržitelnosti do svého rozhodování?
2. Iniciativy a angažovanost
• Angažuje se vaše město v oblasti spolupráce s více zainteresovanými stranami a v oblasti zvyšování
•

povědomí?
Poskytuje vaše město možnosti a podněty pro spravedlivé a etické aktivity na místní úrovni?

3. Dopad, účinky, úspěchy
• Může vaše město prokázat účinky a výsledky politik, které přijalo?
• Může vaše město uvést dopady spravedlivých a etických obchodních postupů na obchodní komunity?

PROČ MĚSTA A OBCHOD?
Města jsou tradičně centry obchodu v celosvětovém měřítku a slouží jako platforma pro hospodářské vazby Evropy se
zbytkem světa. V současné době žijí více než dvě třetiny Evropanů ve městech a obcích, které hrají ústřední roli v
oblasti obchodu a povědomí o udržitelné spotřebě. Jako taková mají města Evropské unie velký potenciál k tomu, aby
podněcovala pozitivní změnu k udržitelnému a inkluzivnímu obchodu.

ČASOVÝ ROZVRH
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Chcete-li se dozvědět o ocenění více informací, stáhněte si formulář přihlášky a žádosti o účast, navštivte webovou
stránku vytvořenou pro toto ocenění na adrese:

www.trade-city-award.eu

Kontakt
fairandethical@trade-city-award.eu - Powered by Phrenos

