În 2018, pentru prima dată, un oraș din Uniunea Europeană va primi premiul intitulat „Oraș UE campion al comerțului
echitabil și etic”. Premiul este o inițiativă a Comisiei Europene, lansată de Direcția Generală Comerț (DG Comerț) ca
angajament al comunicării sale „Comerț pentru toți” privind politica comercială și de investiții, publicată în 2015.
Având în vedere neutralitatea sa conferită de ONU și expertiza în comerțul echitabil, etic și durabil, Centrul
Internațional de Comerț (ITC) a fost ales ca agenție principală de coordonare a premiului.

SCOPUL PREMIULUI
•

Recunoașterea și celebrarea realizărilor și impactului pozitiv ale orașelor în domeniile durabilității sociale,
economice și de mediu în comerțul internațional.

•

Promovarea dezvoltării durabile și favorabile incluziunii pentru micii producători prin sensibilizarea
cetățenilor, a factorilor de decizie și a antreprenorilor cu privire la programele comerciale echitabile, etice și
durabile.

•

Stimularea orașelor să învețe unul de la celălalt și să împărtășească cele mai bune practici prin
evidențierea și valorificarea practicilor comerciale echitabile și etice.

Premiul este o parte a eforturilor depuse de UE pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la modul în care
deciziile de achiziționare ale consumatorilor din UE pot afecta mediul și mijloacele de trai ale oamenilor din alte țări - și
cu privire la rolul pe care orașele și autoritățile locale trebuie să-l joace.

BENEFICIILE ORAȘULUI

Promovarea pionierilor și
premierea orașelor
inspiraționale și a
poveștilor lor despre
comerțul durabil

Recunoașterea
excepțională a orașelor
care promovează
comerțul echitabil și etic
cu câștigătorii anunțați la
ceremonia de decernare
a premiilor

Sprijin în viitor din
partea Centrului
Internațional de
Comerț pentru un
proiect de dezvoltare
durabilă coordonat de
oraș

Schimbul de bune practici
în domeniul comerțului
echitabil și etic între orașe,
cetățeni, factori de decizie
și întreprinderi

CINE POATE PARTICIPA?
Orașe din UE cu mai mult de 20 000 de locuitori, care sunt implicate în schimburi comerciale echitabile și etice cu țări terțe
prin implementarea de proiecte, programe, politici sau practici excepționale și inovatoare.

CUM POATE CÂȘTIGA ORAȘUL DUMNEAVOASTRĂ?
În cererea de candidatură, orașele trebuie să își demonstreze angajamentul față de următoarele trei criterii:

1. Abilități de conducere, viziune și strategie
• Orașul dumneavoastră și-a documentat angajamentele în domeniul „comerțului cu un anumit scop”?
• Orașul dumneavoastră a inclus piloni de durabilitate în procesul decizional?
2. Inițiative și angajament
• Orașul dumneavoastră este implicat în cooperarea cu mai multe părți interesate și în creșterea gradului de
•

sensibilizare?
Orașul dumneavoastră permite desfășurarea de activități echitabile și etice la nivel local și crearea de
stimulente?

3. Impact, efect, realizări
• Poate orașul dumneavoastră să demonstreze efectele și rezultatele politicilor pe care le-a adoptat?
• Poate orașul dumneavoastră să prezinte impactul practicilor comerciale echitabile și etice asupra
comunităților comerciale?

DE CE ORAȘE ȘI COMERȚ?
Orașele au fost, în mod tradițional, centre ale comerțului mondial, care serveau ca platforme pentru legăturile
economice ale Europei cu restul lumii. În prezent, mai mult de două treimi dintre europeni locuiesc în metropole și
orașe care joacă un rol central în ceea ce privește comerțul și conștientizarea consumului durabil. În consecință,
orașele din UE au un mare potențial de a face schimbări pozitive pentru comerțul durabil și favorabil incluziunii.

CALENDAR

Conceperea
premiului

Mai 2017 Octombrie 2017

Deschiderea
procesului de
depunere a
candidaturilo
r

7 decembrie
2017

Termenullimită de
depunere a
candidaturilor

Aprilie 2018

Comisia de
evaluare

Deciziile
juriului

Ceremonia de
premiere/atelier
e de lucru

Mai 2018

27 iunie 2018

Aprilie 2018

Pentru informații suplimentare cu privire la premiu, la descărcarea Formularului de candidatură și la Depunerea
candidaturii, vă rugăm să vizitați site-ul dedicat premiului la adresa:

www.trade-city-award.eu

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

