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Η κλιματική αλλαγή, ή διαφορετικά όπως αναφέρεται πρόσφατα στη δημόσια συζήτηση ως κλιματική
κρίση, είναι μια σημαντική παγκόσμια πρόκληση που απειλεί την παγκόσμια ανάπτυξη, τη δημόσια
υγεία και την κοινωνική ζωή των πολιτών, απαιτώντας βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις
και συστηματική, (πολυμερή, ευρωπαϊκή, εθνική) συνεργασία για την αντιμετώπισή της.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (O.K.E.) θεωρεί την κλιματική και περιβαλλοντική
κρίση ως μια επείγουσα κατάσταση που επιδεινώνει την οικονομική και κοινωνική ευημερία,
υπονομεύει το διακηρυκτικό πρόταγμα της βιώσιμης ανάπτυξης και απαιτεί πολλαπλάσιους και
αυξανόμενους πόρους για την αποκατάσταση των αρνητικών συνεπειών και ζημιών που προκαλεί
στην κοινωνία και την οικονομία.
Ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης θεωρείται
πρωτίστως συλλογική κοινωνική ευθύνη, εφικτή μόνο μέσω διεθνούς συνεργασίας, εμβάθυνσης της
οικονομικής δημοκρατίας και ενός μοντέλου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
Η πράσινη και ενεργειακή μετάβαση, η ανάπτυξη νέων μορφών πράσινης οικονομίας, η πράσινη
επιχειρηματικότητα και η βιώσιμη παραγωγή θα είναι μείζονος σημασίας για τις μελλοντικές
πολιτικές τόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας,
καθώς ο «πράσινος μετασχηματισμός» θα αποτελεί τη νέα τεχνολογική και οργανωσιακή
κανονικότητα.
Αναφορικά με τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης, η διαχείριση της κλιματικής κρίσης απαιτεί
επείγουσα, συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια και πιο αποτελεσματική προετοιμασία κοινών
μηχανισμών κρίσης, σε διεθνές επίπεδο, με τη διαμόρφωση συντονισμένης πολιτικής και δράσεων
διαχείρισης κρίσεων, με τη χάραξη κατάλληλων μέτρων που θα ισχύουν συλλογικά, άμεσα και
προστατευτικά με κεντρικό άξονα την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών.
H Διάσκεψη που διοργανώνεται από την Ο.Κ.Ε. στις 27 Ιουνίου 2022 έχει ως κεντρικό στόχο να
συμβάλλει καταλυτικά στον κοινωνικό διάλογο και τη διεθνή ανταλλαγή απόψεων και συστάσεων
πολιτικής για το θέμα της κλιματικής κρίσης, η οποία επηρεάζει συστηματικά και δομικά την
οικονομική και κοινωνική ζωή.
Στη Διάσκεψη τα μέλη της Ο.Κ.Ε. και οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα κληθούν να συζητήσουν τα
ακόλουθα ζητήματα, ενδεικτικά.
- Ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ο σχεδιασμός εθνικών και υπερεθνικών πολιτικών στις
σύγχρονες προκλήσεις που θέτει η επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή;
- Έχουν διαμορφωθεί επαρκείς μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων και αλληλεγγύης μεταξύ χωρών
και περιφερειών;
- Είναι η βιώσιμη ανάπτυξη μια επιλογή συμβατή με την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική
δημοκρατία, ειδικά στις χώρες της περιφέρειας;
-

Ποιος είναι ο ρόλος των φορέων του κοινωνικού διαλόγου στην αναζήτηση βέλτιστων
περιβαλλοντικών πολιτικών για την οικονομία και την κοινωνία;

