Fl-2018, għall-ewwel darba, belt tal-Unjoni Ewropea se tirċievi l-‘EU Cities for Fair and Ethical Trade
Award’. Il-Premju huwa inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea, li ġiet imnedija mid-Direttorat-Ġenerali għallKummerċ (DĠ Kummerċ) bħala l-impenn tiegħu bil-komunikat dwar il-politika tal-kummerċ u l-investiment
“Kummerċ għal kulħadd”, ippubblikat fl-2015. Iċ-Ċentru tal-Kummerċ Internazzjonali (ITC) intgħażel bħala laġenzija ewlenija għall-implimentazzjoni tal-Premju minħabba n-newtralità tiegħu bbażata fuq in-NU u l-kompetenza li
għandu fil-kummerċ ġust, etiku u sostenibbli.

L-ISKOP TAL-PREMJU
•

Biex jirrikonoxxi u jiċċelebra l-kisbiet u l-impatt pożittiv fl-oqsma tas-sostenibbiltà soċjali,
ekonomika u ambjentali fil-kummerċ internazzjonali.

•

Biex jippromwovi żvilupp sostenibbli u inklussiv għal produtturi żgħar billi tinħoloq kuxjenza fost
iċ-ċittadini, dawk li jfasslu l-politika, u intraprendituri dwar skemi tal-kummerċ ġusti, etiċi u
sostenibbli.

•

Biex jispira lill-ibliet sabiex jitgħallmu minn xulxin u jaqsmu l-aħjar prattiċi billi jissottolinea u jagħti
valur lil prattiċi tal-kummerċ ġusti u etiċi.

Il-Premju huwa parti mill-isforzi tal-UE biex titqajjem kuxjenza dwar kif deċiżjonijiet ta’ xiri minn konsumaturi
tal-UE jistgħu jaffettwaw l-ambjent u l-ħajjiet ta’ nies f’pajjiżi oħra – u r-rwol li għandu jkollhom l-ibliet u lawtoritajiet lokali.

IL-BENEFIĊĊJU GĦALL-BELT

Il-promozzjoni ta’ pijunieri
u t-tismija ta’ bliet
b’ispirazzjoni u l-istejjer
tagħhom dwar kummerċ
sostenibbli

Ir-rikonoxximent prestiġjuż
għal bliet li jippromwovu
kummerċ ġust u etiku flimkien
mar-rebbieħa li jissemmew
fiċ-ċeremonja tal-għoti talpremjijiet

L-appoġġ fil-ġejjieni
miċ-Ċentru
Internazzjonali talKummerċ għal proġett
sostenibbli ta’ żviupp
immexxi mill-ibliet

L-iskambju tal-aħjar
prattiċi għal kummerċ ġust
u etiku bejn bliet, ċittadini,
dawk li jfasslu l-politika u
negozji

MIN JISTA’ JAPPLIKA?
Bliet tal-UE b’aktar minn 20,000 abitant li jagħmlu kummerċ ġust u etiku ma’ pajjiżi terzi permezz tal-implimentazzjoni ta’
proġetti, programmi, politiki, jew prattiċi innovattivi.

KIF TISTA’ TIRBAĦ IL-BELT TIEGĦEK?
Fl-applikazzjoni, l-ibliet għandhom juru l-impenn tagħhom għal dawn it-tliet kriterji:

1. Id-direzzjoni, il-viżjoni, l-istrateġija
• Il-belt tiegħek irreġistrat espressjonijiet u impenji fil-qasam tal-‘kummerċ bi skop’?
• Il-belt tiegħek integrat pilastri ta’ sostenibbiltà fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha?
2. L-Inizjattivi u l-Garanziji
• Il-belt tiegħek tinsab involuta f’kooperazzjoni u tqajjim ta’ kuxjenza bejn diversi partijiet li għandhom interess?
• Il-belt tiegħek qiegħda tippermetti attivitajiet etiċi bażiċi u l-ħolqien ta’ inċentivi?
3. L-impatt, l-effett, il-kisbiet
• Il-belt tiegħek tista’ turi l-effetti u r-riżultati ta’ politiki li hija adottat?
• Il-belt tiegħek tista’ turi l-impatti ta’ prattika kummerċjali ġusta u etika fuq il-komunitajiet kummerċjali?

GĦALFEJN L-IBLIET U L-KUMMERĊ?
L-Ibliet kienu tradizzjonalment ċentri ta’ kummerċ globali, li jservu bħala pjattaformi għar-rabtiet ekonomiċi tal-Ewropa
mal-bqija tad-dinja. Illum, aktar minn żewġ terzi tal-Ewropej jgħixu fl-ibliet u f’komunitajiet aktar numerużi minn dawk ta’
rħula li għandhom rwol ċentrali fil-kummerċ u kuxjenza fejn jidħol konsum sostenibbli. Għaldaqstant, l-ibliet tal-UE
għandhom potenzjal kbir biex jimbuttaw għal bidla pożittiva għal kummerċ sostenibbli u pożittiv.

L-ISKEDA TAŻ-ŻMIEN

Id-Disinn talPremju

Bejn Mejju tal-2017
u Ottubru tal-2017

L-Applikazzjoni
Tiftaħ

Fis-7 ta’
Diċembru
tal-2017

L-Applikazzjoni
Tagħlaq

F’April tal2018

Il-Kumitat ta’
Evalwazzjoni

Id-Deċiżjonijiet
tal-Ġurija

F’April tal2018

F’Mejju
tal- 2018

Iċ-Ċeremonja
tal-Għoti talPremju / IlLaqgħat ta’
Diskussjoni
Fis-27 ta’
Ġunju tal2018

Biex issir taf aktar dwar il-premju, niżżel Formola ta’ Applikazzjoni, u Applika, jekk jogħġbok żur ilWebsajt tal-Premju:

www.trade-city-award.eu
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