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Πλαίσιο Ετήσιου Διαλόγου
«Η εξασφάλιση της Ποιότητας Ζωής σε συνθήκες κλιματικής κρίσης»
Το ετήσιο πάνελ διαλόγου θα εξετάσει σε συνεργασία με εκπροσώπους των Θεσμικών,
Επιχειρηματικών και Κοινωνικών Φορέων τα νέα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης και
υπεύθυνης κατανάλωσης που θα πρέπει να εφαρμοστούν, η προσαρμογή των υποδομών που
θα πρέπει να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί, καθώς και η ανάπτυξη στην αγορά των προϊόντων και
των υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν ένα βιώσιμο μέλλον.
Είναι εξακριβωμένο ότι τα σημερινά μοντέλα ανάπτυξης που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες
πόρων, και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αναπόφευκτα προκύπτουν, οδηγούν
αλυσιδωτά σε μεγαλύτερη έλλειψη πόρων, αισθητή απώλεια της βιοποικιλότητας και αλλαγή
του κλίματος. Το γεγονός αυτό καθιστά προτεραιότητα την εξεύρεση των καταλληλότερων
τρόπων για την μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης.
Η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει μια πρόκληση: εκτός από τη βελτίωση της ευημερίας των
πολιτών, την αξιοπρεπή απασχόληση, τη μείωση της ανισότητας, την καταπολέμηση της
φτώχειας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, πρέπει επίσης να διαχειριστεί τους
φυσικούς πόρους αποτελεσματικά και υπεύθυνα. Η ΕΕ πρωτοπορεί με τη στρατηγική της για
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία το 2050, συμβαδίζοντας με το στόχο της συμφωνίας του
Παρισιού, με οικονομικά αποδοτικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Παρά τη χαμηλή και συνεχούς
μειούμενου ποσοστό συμμετοχής της, σε παγκόσμιο επίπεδο εκπομπών Αερίων του
Θερμοκηπίου, με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της πέραν των ποσοτικών στόχων, δίνει την
κατεύθυνση για ένα όραμα που θα εμπνεύσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Νέες διαδικασίες και πολιτικές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη μετατροπή του
οικονομικού μας συστήματος στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη κοινωνία, προς
έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πιο αποτελεσματικά
μέσα στήριξης και επιτάχυνσης προς την πράσινη μετάβαση ιδίως στους τομείς της ενέργειας,
του νερού, των μεταφορών και της κινητικότητας, της παραγωγής προϊόντων, της διαχείρισης
των αποβλήτων προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, καθώς και στην ενεργειακή
αποδοτικότητα των οικοδομών και της αγροτικής παραγωγής.
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Αυτό φυσικά συνεπάγεται και την εφαρμογή νέων συνθηκών χρηματοδότησης που να
λαμβάνουν υπ όψιν το σύνολο της επίδρασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς
και τη δημιουργία ενός «πράσινου» φορολογικού συστήματος και της παροχής κινήτρων
ικανών να διατηρήσουν τη συνεχή διαδικασία μετάβασης από την οικονομία του άνθρακα.
Από την άλλη, ο σύγχρονος τρόπος που παράγουμε, χρησιμοποιούμε και διαθέτουμε αγαθά
είναι μη βιώσιμος και καταστρέφει γρήγορα τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Η
ποιότητα ζωής, η ευημερία και η οικονομική μας ανάπτυξη εξαρτώνται από το να ζούμε εντός
ενός πιο υπεύθυνου προτύπου κατανάλωσης και τρόπου ζωής με οικολογικότερες επιλογές
προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων με βιώσιμο τρόπο, η
βιώσιμη δόμηση, η πράσινη τεχνολογία, η βιώσιμη μόδα, η υπεύθυνη κατανάλωση, η
δημιουργία πράσινων αστικών χώρων, τα μηδενικά απόβλητα, κ.α.
Η βιώσιμη κατανάλωση μπορεί να είναι μια σύγχρονη τάση, αλλά δεν είναι καθόλου κυρίαρχη.
Η υιοθέτηση ενός συνολικού βιώσιμου τρόπου ζωής είναι ζωτικής σημασίας. Το οικολογικό
αποτύπωμα μπορεί να μειωθεί μέσα στη σφαίρα επιρροής ενός ατόμου, μέσα από την αλλαγή
συνηθειών.
Η μετάβαση σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής απαιτεί σημαντικούς μετασχηματισμούς σε επίπεδο
πόλης με κύριο στόχο να εξασφαλιστεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η μεγαλύτερη
περιβαλλοντική ανθεκτικότητα. Το ζήτημα του νέου τρόπου ζωής περιλαμβάνει φυσικά τους
τόπους και τους αστικούς χώρους όπου εκτυλίσσεται η καθημερινότητα των πολιτών. Ως εκ
τούτου, η προσαρμογή των πόλεων αποτελεί προτεραιότητα, όπως επίσης και η
παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η αλλαγή σε μια βιώσιμη
κατεύθυνση, μια ανάγκη που ποτέ δεν ήταν τόσο επείγουσα.
Πρέπει να σκεφτούμε τα καταλληλότερα μοντέλα, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους
υποστηρικτικούς μηχανισμούς και να εξετάσουμε ποια μοντέλα διακυβέρνησης είναι τα πλέον
ενδεδειγμένα, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.
Προάγεται λοιπόν ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης της γνώσης, με βάση μεθοδολογίες που
ενσωματώνουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους πολιτικούς και τους ενδιαφερόμενους
φορείς σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένης μάθησης. Η αλλαγή της συμπεριφοράς
και η διάδοση βιώσιμων τρόπων ζωής σε μεγάλη κλίμακα θα απαιτούσαν μια αλλαγή 180° στις
διαχρονικά ριζωμένες αντιλήψεις για το τι σημαίνει επιτυχία, αυτοπεποίθηση και κατανάλωση
για την πλειονότητα των πολιτών, γεγονός που είναι τελικά ζήτημα παιδείας.
Τέλος η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών και ανάπτυξης διαλόγου με τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και την πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι μόνον
έτσι μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις στις σημερινές προκλήσεις για
την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος και της δημιουργίας μιας Βιώσιμης Οικονομίας και
Κοινωνίας.

