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ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030

 Η Ατζέντα 2030 που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ, Σεπτέμβριο 2015 προδιαγράφει:
1. Το όραμα της ανθρωπότητας για ένα πιο βιώσιμο πλανήτη.Την κατεπείγουσα ανάγκη να
κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, να ανταποκριθούμε στις μεγάλες παγκόσμιες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα.
2. Οι ΣΒΑ αποτελούν ορόσημο στη πορεία της ανθρωπότητας μέχρι το 2030, δηλαδή μία
παγκόσμια αποστολή. Θα πρέπει το Κράτος μαζί με τους Κοινωνικούς Εταίρους, να
χαράξουν μια κοινή συλλογική πορεία, έναν κοινό οδικό χάρτη που θα συσπειρώνει
όλους τους ενδιαφερόμενους Εταίρους, για να βαδίσουμε όλοι μαζί στη υλοποίηση των
ΣΒΑ και στη χώρα μας.
 Η ολοκληρωμένη προσέγγιση προϋποθέτει τη συμμετοχή των:
1. Τοπικών και περιφερειακών παραγόντων (Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες)
2. Μεγάλων εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
3. Φιλάνθρωπών ιδρυμάτων
4. Φορέων της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτων, πανεπιστημίων και οργανώσεων της
νεολαίας.
 Πολιτών, ενεργή συμμετοχή για να μπορούν να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο ως
καταναλωτές, επενδυτές και καθοδηγητές του μετασχηματισμού της κοινωνίας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Η υλοποίηση των ΣΒΑ απαιτεί την ενεργή συμμετοχή όλων των Κοινωνικών
Εταίρων.
 Απαιτείται διακρατική προσέγγιση , μέσω της οποίας το σύνολο της κοινωνίας μέσω
των εκπροσώπων της, θα πρέπει να συμβάλλει στην προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης/ Εθνικής Στρατηγικής.
 Απαιτείται ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που διακυβεύονται: φωνή σε ποικίλα
συμφέροντα, ευαισθητοποίηση του πολίτη.
 Κοινωνικοί εταίροι, διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις,
βιομηχανία, κοινωνία των πολιτών, επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα έχουν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο:
1. Κινητοποίηση πόρων
2. Προώθηση λύσεων και καινοτομιών
3. Αλλαγή των προτύπων παραγωγής, κατανάλωσης και του τρόπου ζωής ευρύτερα.
4. Ευαισθητοποίηση του πολίτη και λογοδοσία
 Συναίνεση μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
διαστάσεων. Οι αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν μόνο από τις Κυβερνήσεις. Οι
συντονιστικοί μηχανισμοί των Κυβερνήσεων, ενώ είναι απαραίτητοι, δεν είναι επαρκείς για
να διασφαλίσουν τη συνοχή των πολιτικών για υλοποίηση των ΣΒΑ.

 Ολιστική προσέγγιση των ΣΒΑ, η υλοποίηση της Ατζέντας 2030 ανήκει στην κοινωνία
και απαιτεί συμμετοχικές προσεγγίσεις. Αυτό προϋποθέτει την καθιέρωση μηχανισμού
συστηματικού διαλόγου Κυβέρνησης και Κοινωνικών Εταίρων:
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Αυτό είναι το πνεύμα του Υπο-στόχου 16,7 «ανταπόκριση, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχική
και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα».

 Η συμμετοχή των Εταίρων απαιτείται σε όλα τα στάδια της υλοποίησης της
Ατζέντας 2030, συμβάλλοντας στη στοχοθέτηση, στην εκπόνηση των κοινών
εθνικών στρατηγικών, στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, στη
διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων,
στην υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και ενεργειών απαραίτητων για την αλλαγή των
μη βιώσιμων πρακτικών και συμπεριφορών, στη συμμετοχή στις διαδικασίες
παρακολούθησης και αξιολόγησης επίτευξης της προόδου.
 Η πολυεταιρική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ευρείας
πολιτικής συναίνεσης και στήριξης της νέας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

 Η πρόοδος για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα συνδέεται με την με την
αποτελεσματική συμμετοχή όλων των Κοινωνικών Εταίρων.
 Η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά από προσαρμογές πίσω
από «κλειστές πόρτες». Θα πρέπει να υπάρξει μία παγκόσμια προσπάθεια για την
εξάλειψη της φτώχειας, την αλλαγή προτύπων παραγωγής και
κατανάλωσης.
 Οι Εταίροι πρέπει να οργανωθούν και να αναπτύξουν τις δικές τους
δυνατότητες (capacities) για να παίξουν αποτελεσματικότερα τον ρόλο
τους. Πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων
αλληλοεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών πτυχών της Ατζέντας 2030, να αξιοποιούν
και να κατανοούν τα οικονομικά δεδομένα και δείκτες .
 Η Βιώσιμη
ανάπτυξη περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τομείς της
οικονομίας και πολλά διαφορετικά επίπεδα δημόσιας διοίκησης. Λειτουργεί
καλύτερα, όταν καθοδηγείται και συντονίζεται από την κορυφή της Κυβέρνησης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Οι Κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που παρέχεται από
τους ΣΒΑ για κινητοποίηση πόρων του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να
παρέχονται κατάλληλες πλατφόρμες και φόρουμ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για
ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ Κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.
 Προοπτικές για βιώσιμες επενδύσεις σε ζωτικής σημασίας τομείς όπως:
υποδομές, ενέργεια, παραγωγή τροφίμων. Γενικότερα, οι επιχειρήσεις πρέπει να
προωθήσουν την κυκλική οικονομία και τις βιώσιμες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
(sustainable value chains).
Βασικά στοιχεία για διασφάλιση της επιτυχίας περιλαμβάνουν:
1. Tην ευθυγράμμιση των στρατηγικών των επιχειρήσεων με τους ΣΒΑ
2. Tην ανάληψη δράσεων μέσω πολυεταιρικών διαλόγων και φυτωρίων καινοτομίας
(incubators). Πολλές εταιρείες έχουν αναγνωρίσει τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
και προκλήσεις των ΣΒΑ και την προώθηση επιχειρηματικών προτύπων βιώσιμης
ανάπτυξης.

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΙΛΑΝΔΙΑ

 Η Κυβέρνηση εξετάζει νέους τρόπους για τη διευκόλυνση συμμετοχής των περιφερειών, των
πόλεων και δημοτικών αρχών στην προετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής των ΣΒΑ. Ως
πρώτο βήμα, οργανώθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους, με στόχο την ανάπτυξη της
συνεργασίας και υλοποίησης των ΣΒΑ σε περιφερειακό επίπεδο.
 Ένα σημαντικό μέσο υλοποίησης είναι «Η Φινλανδία που Επιθυμούμε 2050 (Finland We
Want 2050)». Λειτουργεί ως ένα από τα βασικά πολυεταιρικά εργαλεία για την υλοποίηση της
Ατζέντας 2030. Μέχρι τον Απρίλιο 2016, άνω των 240 οργανώσεων και εταιρειών συμμετέχουν
καθώς επίσης υπουργεία, σχολεία, δήμοι, ΟΚΠ, καθώς και μεμονωμένοι πολίτες, οι οποίοι είχαν
ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό, με δέσμευση τις δικές τους δράσεις, συμβάλλοντας στην επίτευξη
της βιώσιμης ανάπτυξης.
 Δύο σημαντικές πολυεταιρικές επιτροπές έχουν καθοριστικό ρόλο στο σύστημα αξιόλογης και
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΣΒΑ:
1. Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Πολιτικής αποτελεί το κοινοβουλευτικό όργανο του οποίου η
αποστολή είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των Στόχων ΣΒΑ από την οπτική της
αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος αναπτυξιακής
βοήθειας και τις κατευθυντήριες γραμμές της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης.
2. Η Εθνική πολυεταιρική Επιτροπή για την Βιώσιμη Ανάπτυξη υπό την αιγίδα του
Πρωθυπουργού, αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα εποπτεία της εθνικής διαδικασίας
υλοποίησης των ΣΒΑ. Αξιολογεί την επιτευχθείσα πρόοδο, αξιοποιώντας εθνικούς,
περιφερειακούς και παγκόσμιους δείκτες ως βασικό εργαλείο παρακολούθησης της διαδικασίας
αυτής. Η Εθνική Πολυεταιρική Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτουργεί στη Φινλανδία εδώ
και 23 χρόνια χωρίς διακοπή, με στόχο την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές/
μέτρα και καθημερινές πρακτικές.

ΓΑΛΛΙΑ
 Η Κυβέρνηση οργανώνει περιφερειακά συμβουλευτικά εργαστήρια για να επιτρέψει στους
τοπικούς φορείς να συμβάλουν στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συμμετέχει σε τακτικό διάλογο με τα 16 Συν-ομόσπονδα
κρατίδια για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Τα 16 Κρατίδια συμβάλλουν στην
προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (National Sustainable
Development Strategy), 11 από αυτά έχουν ήδη τις δικές τους στρατηγικές. Οι συνεισφορές
των τοπικών αρχών και των αγροτικών περιοχών στηρίζονται από τη Γερμανική Κυβέρνηση,
παράδειγμα αποτελεί η ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ των δήμων για κοινές δράσεις.
 Η Γερμανική Κυβέρνηση έχει συστήσει το Γερμανικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη το 2001. Το Συμβούλιο παρέχει συμβουλές στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για όλα
τα θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη. Περίπου δεκαπέντε προσωπικότητες από
επιχειρήσεις, συνδικάτα, εκκλησία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταναλωτές και
περιβαλλοντικές οργανώσεις συναντώνται τακτικά για να συζητήσουν διάφορές πτυχές της
βιώσιμης ανάπτυξης. Διορίζονται για τριετή θητεία από την Γερμανίδα Καγκελάριο και
καταθέτουν προτάσεις για την ώθηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 Ο «Χάρτης για το Μέλλον The ‘Charter for the Future’» αποτελεί μια περαιτέρω
προσπάθεια για τη συμμετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης. Από το 2014, έχουν διεξαχθεί ανοικτές συζητήσεις με τη συμμετοχή άνω
των 100 οργανώσεων. Ο Χάρτης που υποβλήθηκε στην Καγκελάριο, στόχο είχε να δοθεί νέα
ώθηση στην Εθνική Στρατηγική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στη διεθνή
διάσταση της Ατζέντας 2030 και στην ώθηση των συμπράξεων μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 Η Ολλανδική Κυβέρνηση έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας Πολυεταιρικού Διαλόγου, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλων για
χαρτογράφηση των ευκαιριών και υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και μέσων υλοποίησης.
Η ομάδα αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες χώρες.
ΕΣΘΟΝΙΑ
 Η Εθνική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1996. Συγκεντρώνει μη
κυβερνητικούς φορείς, συνεδριάζει 4-5 φορές το χρόνο για διάφορα θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης, υποβάλλει προτάσεις για στρατηγικά σχέδια δράσης στην Κυβέρνηση και
δημοσιεύει εξειδικευμένες εκθέσεις με προτάσεις πολιτικής.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας με τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές, όπως τακτικές συμβουλευτικές συναντήσεις μεταξύ της Κεντρικής
Κυβέρνησης και των τοπικών αρχών. Η Νορβηγική Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών (Norwegian Association of Local and Regional Authorities/-KS) αποτελεί ένωση
δήμων, κοινοτήτων και δημόσιων επιχειρήσεων ανά νομό.

ΤΟΥΡΚΙΑ
 Χρησιμοποιεί υφιστάμενες δομές και συμβούλια υψηλού επιπέδου για την προώθηση
των ΣΒΑ σε τοπικό επίπεδο.
ΜΕΞΙΚΟ
 Το Γραφείο του Προέδρου ανέπτυξε στρατηγική για τη συνεργασία των
τοπικών Κυβερνήσεων για ενσωμάτωση των ΣΒΑ στις πολιτικές τους. Η
Κυβέρνηση έχει προσδιορίσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς για την προώθηση της
εφαρμογής των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο δήμων και τοπικής
αυτοδιοίκησης: (i) Διάσκεψη των Διοικητών (Governors) και (ii) Εθνικό Συνέδριο των
Δήμων του Μεξικού το οποίο συγκεντρώνει 2.456 δήμους.
 Ο Οργανισμός του Μεξικού για τη Διεθνή Συνεργασία Ανάπτυξης (The Mexican
Agency for International Development Cooperation) έχει ξεκινήσει τη «Συμμαχία
Βιωσιμότητας / Sustainability Alliance’» ως πλατφόρμα για το διάλογο και την ανάπτυξη
δράσεων. Περιλαμβάνει 80 πολυεθνικές εταιρείες που ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά με το πώς θα ενσωματώσουν τους ΣΒΑ σε επιχειρηματικά μοντέλα,
προδιαγράφουν προγράμματα/έργα διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Ατζέντας
2030.

ΚΟΡΕΑ
 Το «Δίκτυο της Κοινωνίας των Πολιτών για ΣΒΑ», ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2016 από ΜΚΟ,
οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και στις δράσεις τους ενσωματώνουν
τους ΣΒΑ.
 Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ Κορέα, που αποτελείται από περισσότερες από 280
εταιρείες, προωθεί τοπικές επιχειρηματικές πρακτικές στο πλαίσιο των ΣΒΑ.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημιουργία Πολυεταιρικής Πλατφόρμας στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι
κοινωνικοί εταίροι και Κυβέρνηση μέσω της οποίας:
1. Θα συστηματοποιηθεί ο διάλογος για την υλοποίηση των ΣΒΑ.
2. Θα υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών και ανάληψη κοινών δράσεων.
3. Θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής των ΣΒΑ σε όλα τα
στάδια υλοποίησής του.
4. Θα αυξηθεί η λογοδοσία, η διαφάνεια και η ευθύνη.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

