Το 2018, για πρώτη φορά, μια πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει το Βραβείο Πόλης της ΕΕ για το δίκαιο και
ηθικό εμπόριο. Το Βραβείο είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία εγκαινίασε η Γενική
Διεύθυνση Εμπορίου (ΓΔ Εμπορίου) ως δέσμευση στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της «Εμπόριο για όλους» για το
εμπόριο και τις επενδύσεις, που δημοσιεύθηκε το 2015.
Το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC) επιλέχθηκε ως ο κύριος φορέας υλοποίησης του Βραβείου λόγω της ουδετερότητάς του ως
υπηρεσίας του ΟΗΕ και της εμπειρογνωμοσύνης του σε θέματα δίκαιου, ηθικού και βιώσιμου εμπορίου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
•

Η αναγνώριση και ο εορτασμός των επιτευγμάτων και του θετικού αντίκτυπου των πόλεων στους τομείς
της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο διεθνές εμπόριο.

•

Η προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για μικρούς παραγωγούς, μέσω της
ευαισθητοποίησης των πολιτών, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των επιχειρηματιών σχετικά με τα
δίκαια, τα ηθικά και τα βιώσιμα εμπορικά συστήματα.

•

Η ενθάρρυνση των πόλεων για να μαθαίνει η μία από την άλλη και να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές
επισημαίνοντας και προσδίδοντας αξία στις δίκαιες και ηθικές εμπορικές πρακτικές.

Το Βραβείο αποτελεί μέρος των προσπαθειών της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι
αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών της ΕΕ μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και τα μέσα διαβίωσης των
ανθρώπων σε άλλες χώρες – αλλά και σχετικά με το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι πόλεις και οι τοπικές
αρχές.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Προώθηση των
πρωτοπόρων και
υποστήριξη των πόλεων
που δίνουν το
παράδειγμα, αλλά και των
εμπειριών τους σχετικά με
το βιώσιμο εμπόριο

Υψηλού κύρους
αναγνώριση για τις
πόλεις που προωθούν
το δίκαιο και το ηθικό
εμπόριο με ανακοίνωση
των νικητών στην τελετή
απονομής των βραβείων

Μελλοντική
υποστήριξη από το
Κέντρο Διεθνούς
Εμπορίου για έργα
βιώσιμης ανάπτυξης τα
οποία υλοποιούν ως
επικεφαλής
συγκεκριμένες πόλεις

Ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών στο δίκαιο και
ηθικό εμπόριο μεταξύ
πόλεων, πολιτών,
υπεύθυνων χάραξης
πολιτικής και
επιχειρήσεων

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ;
Πόλεις της ΕΕ με περισσότερους από 20.000 κατοίκους που πραγματοποιούν δίκαιες και ηθικές εμπορικές συναλλαγές με
τρίτες χώρες εφαρμόζοντας εξαιρετικά και καινοτόμα έργα, προγράμματα, πολιτικές ή πρακτικές.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΠΟΛΗ ΣΑΣ;
Στην αίτηση, οι πόλεις πρέπει να αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους σε αυτά τα τρία κριτήρια:

1. Ηγεσία, όραμα, στρατηγική
• Έχει καταγράψει η πόλη σας εκφράσεις τις δέσμευσής της στον τομέα του "εμπορίου με σκοπό";
• Έχει ενσωματώσει η πόλη σας πυλώνες βιωσιμότητας στη λήψη αποφάσεων;
2. Πρωτοβουλίες και δέσμευση
• Συμμετέχει η πόλη σας σε συνεργασίες όπου εμπλέκονται πολλοί ενδιαφερόμενοι και στην προαγωγή της
•

ευαισθητοποίησης;
Διευκολύνει η πόλη σας δίκαιες και ηθικές βασικές δραστηριότητες και δημιουργεί κίνητρα;

3. Αντίκτυπος, επίδραση, επιτεύγματα
• Μπορεί η πόλη σας να επιδείξει τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα των πολιτικών που έχει υιοθετήσει;
• Μπορεί η πόλη σας να παρουσιάσει τον αντίκτυπο της πρακτικής δίκαιου και ηθικού εμπορίου στις
εμπορικές κοινότητες;

ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ;
Οι πόλεις είναι παραδοσιακά κομβικά σημεία του παγκόσμιου εμπορίου που λειτουργούν ως πλατφόρμες για τους
οικονομικούς δεσμούς της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα, περισσότερα από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων
ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο εμπόριο και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με
τη βιώσιμη κατανάλωση. Ως εκ τούτου, οι πόλεις της ΕΕ έχουν μεγάλες δυνατότητες να προωθήσουν θετικές αλλαγές
για το βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς εμπόριο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Σχεδιασμός του
Βραβείου

Έναρξη
υποβολής
αιτήσεων

Μάιος 2017 Οκτ. 2017

7 Δεκ. 2017

Λήξη
υποβολής
αιτήσεων

Απρ. 2018

Επιτροπή
αξιολόγησης

Απρ. 2018

Λήψη
αποφάσεω
ν
επιτροπής

Τελετή απονομής /
Εργαστήρια

Μάιος 2018

27 Ιουνίου 2018

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Βραβείο, να πραγματοποιήσετε λήψη της φόρμας αίτησης και να υποβάλετε
την αίτηση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Βραβείου:

www.trade-city-award.eu
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