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Με αφορμή την αλλαγή ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας
από τη Γερμανία, το QualityNet Foundation σε συνεργασία με το German Council for Sustainable Development
διοργανώνουν ένα Multistakeholders Dialogue με καλεσμένους ομιλητές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός της
συνάντησης διαλόγου αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων και η καταγραφή προτάσεων που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη από τη νέα ευρωπαϊκή ηγεσία για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς στηριγμένης στις
αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Ο στόχος
Η συνάντηση αυτή στοχεύει στην καταγραφή των κύριων θέσεων και τοποθετήσεων που θα προκύψουν από την
ευρεία αυτή συζήτηση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας και την κατάθεση των
απόψεων αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
H Συμμετοχή
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε αυτόν το διάλογο ώστε να συνεισφέρετε κι εσείς στις εξελίξεις και στη
συζήτηση, η οποία ήδη λαμβάνει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες είναι διακεκριμένοι Έλληνες και
ευρωπαίοι εκπρόσωποι θεσμικών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων. Μπορείτε να
συμμετέχετε μέσω φυσικής παρουσίας ή μέσω τους διαδικτυακού διαλόγου, καθώς η συνάντηση αυτή αποτελεί την
απαρχή του διαλόγου στην Ελλάδα που θα συνεχιστεί ηλεκτρονικά για τους επόμενους δύο μήνες.
Τοποθετήσεις
Όλοι οι προσκεκλημένοι στη συνάντηση αυτή έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διάλογο που θα
αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ενεργά, σας παρακαλούμε να στείλετε
μία σύντομη περιγραφή της τοποθέτησής σας στην κα Αργυρώ Γιαλαμπρίνου, 210 6898594 και
agialamprinou@qualitynet.gr
Όλες οι τοποθετήσεις -στην ελληνική και αγγλική γλώσσα- θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου
και θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο των καταγεγραμμένων απόψεων.
Παρουσία
Η συμμετοχή στη συνάντηση διαλόγου πραγματοποιείται μόνο μέσω προσωπικής πρόσκλησης.
Ο χρόνος
5 Απριλίου 2019:

Συνάντηση Διαλόγου | 09.00 – 18.00

Πληροφορίες
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και αγγλικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της συνάντησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Τίτα Μαρσώνη,
2106898594 & tmarsoni@qualitynet.gr
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Η Ατζέντα της Συνάντησης
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση
Νομοθετικές προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση: δημόσια διαβούλευση, επικαιροποίηση των
μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Προοπτικές των τελευταίων πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κλίμα και τη διαφάνεια και
περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
Παρουσίαση των τελευταίων πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση.
Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων
Η ουσιαστικότητα έχει αξία. Τι είναι «ουσιαστικό» για τους αναλυτές και τους επενδυτές στην Έκθεση μη
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης; Πώς μπορούμε να συνδέσουμε την παρουσίαση των στοιχείων αλλά και τις
πληροφορίες που απαιτούνται; Ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της σύγκρισης και της
ποιότητας των δεδομένων που κατατίθενται; Ποια είναι η καλύτερη πρακτική; Μπορούμε να δημιουργήσουμε
συνοχή μεταξύ των εθελοντικών και ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κοινό
πλαίσιο που θα εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα τις εμπορικές συμφωνίες και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
αγοράς;
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της ΕΚΕ και των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Με προοπτική τις εθνικές εκθέσεις δέσμευσης στην υιοθέτηση της Agenda 2030, πως διαμορφώνονται η ανάγκη για
μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, οι νέες εταιρικές σχέσεις και οι ρόλοι που αναπτύσσονται; Πώς μπορούμε να
συμβάλουμε στην αναθεώρηση των μη δεσμευτικών κατευθυντήριων οδηγιών; Η Συμβολή των εθνικών
κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και πανεπιστημίων.
Εκπαίδευση-Συμμετοχή και Δέσμευση στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο των στόχων της Agenda 2030, ποιοι είναι οι ρόλοι όλων των συμμετεχόντων και ποιες είναι οι μέθοδοι
και τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε του Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό
επίπεδο; Ποιος είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, του εκπαιδευτικού συστήματος και των τοπικών
αρχών; Πως μπορούμε να επιτύχουμε την bottom up προσέγγιση και την εκπαίδευση πάνω σε θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης;

Οι Διοργανωτές
QualityNet Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ειδικεύεται στην Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Συνεργάζεται με τους επίσημους θεσμικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας για την
ανάπτυξη διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και
Κοινωνικής Ευθύνης. Προωθεί πρωτοβουλίες που βοηθούν στην ενημέρωση και ξυπνά την ελληνική κοινωνία και
έχουν τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών.
Μέσω του εκπαιδευτικού του έργου συμβάλλει στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο, ενώ μέσω του
επιστημονικού του κέντρου αναπτύσσει μελέτες τεκμηρίωσης για τα προβλήματά του.
The German Council for Sustainable Development είναι συμβουλευτικό όργανο στη γερμανική κυβέρνηση.
Συμβουλεύει την κυβέρνηση για την πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και επιδιώκει να προωθήσει τη Στρατηγική
Αειφορίας, καθώς και να προτείνει σχέδια για την υλοποίησή της. Ένα ακόμη καθήκον είναι να προωθηθεί ο
κοινωνικός διάλογος για το θέμα της αειφορίας. Ο στόχος εδώ είναι να αυξηθεί το επίπεδο συνειδητοποίησης
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και του πληθυσμού ως προς την πραγματική έννοια της αειφόρου ανάπτυξης,
επιδεικνύοντας τις συνέπειες της κοινωνικής δράσης και συζητώντας τις πιθανές λύσεις.
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