Az „Uniós városok a tisztességes és etikus kereskedelemért” díjat először 2018-ban fogják kiosztani az Európai Unió
egy városának. A díj az Európai Bizottság kezdeményezése, és a Kereskedelmi Főigazgatóság indította útjára mint az
„A mindenki számára előnyös kereskedelem. A felelősebb kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című, 2015-ben
közzétett közleménye melletti elkötelezettség.
Tekintettel az ENSZ-en alapuló semlegességére és a tisztességes, etikus és fenntartható kereskedelem terén meglévő
szakértelmére, a Nemzetközi Kereskedelmi Központot (ITC) választották meg a díj elsődleges végrehajtó ügynökségének.

A DÍJ CÉLJA
•

A városok által a nemzetközi kereskedelem társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi
fenntarthatóságának területén elért eredmények, valamint pozitív hatások elismerése és megünneplése.

•

A kistermelők fenntartható és inkluzív fejlesztésének elősegítése az állampolgárok, politikai döntéshozók
és vállalkozók körében a tisztességes, etikus és fenntartható kereskedelmi rendszerekkel kapcsolatosan
végzett szemléletformálás révén.

•

Arra ösztönözni a városokat, hogy tanuljanak egymástól, illetve osszák meg bevált gyakorlataikat
egymással azáltal, hogy hangsúlyozzák és értékelik a tisztességes és etikus kereskedelmi gyakorlatokat.

A díj az Unió arra irányuló erőfeszítéseinek része, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy miképpen hatnak az uniós
fogyasztók vásárlási döntései a környezetre és a más országban élők megélhetésére, valamint arra, hogy milyen
szerepet tölthetnek be ebben a városok és a helyi hatóságok.

A VÁROSOK SZÁMÁRA NYÚJTOTT ELŐNYÖK

Az úttörők támogatása és
az inspirációt jelentő
városok és a fenntartható
kereskedelemmel
kapcsolatos történeteik
népszerűsítése

A tisztességes és etikus
kereskedelmet támogató
városok nagy presztízzsel
bíró elismerése, díjátadó
ceremónián bejelentve a
győztest

Fokozott láthatósági és
hálózatépítési
lehetőségek, széles körű
médialefedettség

A Nemzetközi
Kereskedelmi Központ
által egy, a város
vezette fenntartható
fejlesztési projekthez
nyújtott jövőbeni
támogatás

A tisztességes és etikus
kereskedelemmel
kapcsolatos bevált
gyakorlatok megosztása a
várások, állampolgárok,
politikai döntéshozók és
vállalkozások között

KI PÁLYÁZHAT?
Azok a több mint 20 000 lakosú uniós városok, amelyek tisztességes és etikus kereskedelmet folytatnak harmadik
országokkal kiemelkedő és innovatív projektek, programok, politikák vagy gyakorlatok végrehajtása révén.

HOGYAN NYERHET A VÁROSOM?
A városoknak pályázatukban bizonyítaniuk kell a következő három kritérium iránti elkötelezettségüket:

1. Vezetés, jövőkép, stratégia
• Tudja-e a város dokumentáltan igazolni a „célzott kereskedelem” területével kapcsolatos elkötelezettségét?
• Beépítette-e a város döntéshozatalába a fenntarthatóság pilléreit?
2. Kezdeményezések és szerepvállalás
• Részt vesz-e a város több érdekelt felet összefogó együttműködésekben és szemléletformálásban?
• Lehetővé teszi-e a város az alulról induló, tisztességes és etikus helyi tevékenységeket és ösztönzi-e
azokat?

3. Hatások, eredmények
• Tudja-e a város demonstrálni az általa elfogadott politikák hatásait és eredményeit?
• Be tudja-e a város mutatni a tisztességes és etikus kereskedelmi gyakorlatok által a kereskedelmi
közösségekre gyakorolt hatásokat?

MIÉRT ÉPPEN A VÁROSOK ÉS A KERESKEDELEM?
A városok hagyományosan a világkereskedelem központjai voltak, platformként szolgálva az Európát a világ többi
részével összekötő gazdasági kapcsolatokhoz. Manapság az európaiaknak több mint kétharmada kisebb és nagyobb
városokban él, amelyek központi szerepet játszanak a kereskedelem és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos
tudatosság terén. Mint ilyenek, az uniós városokban nagy lehetőségek rejlenek a fenntartható és inkluzív
kereskedelemmel kapcsolatos pozitív változások előidézése tekintetében.
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A díjjal kapcsolatos további információkért, a jelentkezési űrlap letöltéséért, valamint a pályázáshoz keresse fel a díj
weboldalát:

www.trade-city-award.eu

Kapcsolat:
fairandethical@trade-city-award.eu - Powered by Phrenos

