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De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
wil zich de volgende jaren nog meer ontwikkelen
tot een knooppunt voor discussies en kennisverspreiding over alle aspecten van duurzame ontwikkeling.
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Met de ‘Update Rio+20’, waarvan 11 nummers
verschenen, werd beknopte en bruikbare informatie aangeboden over de voorbereiding van de internationale conferentie Rio+20 in juni 2012 in Rio
de Janeiro. We hebben veel positieve reacties gekregen op dit initiatief. Daaruit bleek dat er bij heel
wat mensen interesse is voor een informatiekanaal
dat een handige synthese kan bieden van soms erg
complexe internationale processen.

wikkeling (SDGs) en hun verhouding tot de millenniumdoelstellingen (MDGs) die in 2015 aflopen.
Met dit eerste nummer van de nieuwe formule
willen we u graag de nodige basisinformatie geven
over deze processen. In de volgende nummers
zullen we dan alle actuele ontwikkelingen toelichten en willen we graag standpunten van alle actoren belichten.
Philippe Maystadt, voorzitter FRDO

Die reacties hebben ons gemotiveerd om de publicatie van deze nieuwsbrief, in een aangepaste
vorm, verder te zetten als ‘Update Rio+20 en EU
2020’. Op Europees en mondiaal niveau lopen
momenteel verschillende belangrijke processen.
Binnen de EU is er het programma EU 2020. De
keuzes die in dit kader worden gemaakt, zullen
grote invloed hebben op duurzame ontwikkeling in
Europa en op de toekomst van de Europese strategie duurzame ontwikkeling (EU SDS). Daarnaast is
er de opvolging van Rio+20. Daarbij gaat het onder
meer over de doelstellingen voor duurzame ont-

En wat doet de raad?
Met deze nieuwsbrief willen we
informatie geven over de ontwikkelingen rond Rio+20 en
EU 2020. Rond die verschillende onderwerpen zal de raad de
volgende maanden actief zijn.
Zo komen er twee adviezen aan
over Rio+20. In een eerste advies zal de raad ingaan op de

opvolgingprocessen van
Rio+20, met aandacht voor de
rol van de regering en de stakeholders. In een tweede advies
zal er dieper worden ingegaan
op de SDGs en het kader voor
het ontwikkelingsbeleid na 2015
(aflopen van de MDGs).

Daarnaast zal de raad, samen
met de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven en de Nationale
Arbeidsraad, begin volgend jaar
een seminarie organiseren over
het Nationaal Hervormingsprogramma 2013.
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Rio+20, en wat nu?
Rio+20 vond plaats van 20 tot 22
juni in Rio de Janeiro. Sommigen
zijn tevreden over de resultaten,
sommigen zijn teleurgesteld
(Outcome Document).
De opvolging van het
geheel van alle afspraken wordt een behoorlijk complex proces
(zie overzicht per paragraaf van de slottekst).
Voor verschillende
belangrijke onderdelen komen er initiatieven op gang,
zoals voor het 10YFP of het dossier van de versterking van UNEP.
De meeste aandacht gaat waarschijnlijk naar het dossier van de
Sustainable Development Goals
“Bringing nongovernmental and
business more
substantively into
the framing of the
SDGs will go a
long way to
building a more
holistic and
pragmatic and
operational
approach.”

(Business and
Industry Group,
UN)

of SDGs.
De uitwerking van die SDGs
wordt een heel complexe oefening, die ook in
lijn moet gebracht worden
met het werk
rond de ‘Post2015 Development Agennda’ (zie verder).
Concreet komt
er een
‘intergovernmental open working
group’ van een 30 leden. Voorlopig is de werkgroep nog niet opgestart, onder meer door discussies
over wie in de werkgroep mag
zitten. De werkgroep zal worden

gevoed door input van de Secretaris-Generaal van de VN. En daartoe werd een vragenlijst verstuurd
naar alle lidstaten. Die input zal
worden verwerkt in een rapport.
De working Group zou tegen
najaar 2013 klaar moeten zijn met
een voorstel.
Ondertussen was er in het
‘Second Committee’ van de VN
ook al een speciale discussie over
de SDGs.

De EU en Rio+20
De EU-milieuraad had het op 25
oktober over de opvolging van
Rio+20. Er werd een reeks conclusies aangenomen. Die conclusies blijven vrij algemeen. De EU
spreekt zich nog niet in detail uit
over bv. de concrete uitwerking
van de SDGs.
Een opvallend detail in de tekst is
de verwijzing naar de Europese
Strategie Duurzame Ontwikkeling
(EUSDS). De EU-lidstaten vragen
een snelle herziening van die
strategie (ten laatste tegen 2014)

die nu in de feiten op non-actief
staat. De Commissie liet al weten
meer belang te hechten aan EU2020 en het Europees Semester.
De EU wil de processen rond
Rio+20 en de Post-2015 Agenda
zoveel mogelijk samen bekijken.
Begin 2013 komt er een mededeling van de Commissie met een
inhoudelijk voorstel voor beide
processen. Waarschijnlijk zal dat
gebeuren in afzonderlijke mededelingen.

Actueel
VN-Secretaris-Generaal Ban KiMoon lanceerde het Sustainable
Development Initiative, een internationaal netwerk van onderzoeksinstellingen. | UNEP publiceerde een nieuw nummer van
Our Planet, dat helemaal gaat
over Rio+20. | Ban Ki-Moon had
het ook over de rol van bedrijven,
in een toespraak voor de WBCSD.
| De Global Compact sprak eveneens over de rol van de bedrijven.
| Jeffrey Sachs sprak over de
SDGs. | IDDRI publiceerde een
paper over SDGs. | Vertegenwoordigers van de civiele samenleving

kwamen samen in New York om
het te hebben over de opvolging
van Rio+20.

De EU organiseert ook een publieke consultatie over Rio+20.
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Post-2015 Development Agenda
Wat er gebeurt in de opvolging
van Rio+20, en zeker rond de
SDGs, is niet los te zien van de
‘Post-2015 Development Agenda’.
Die term verwijst naar de Millenniumdoelstellingen (MDGs), die
aflopen in 2015. In de loop van de
volgende maanden en jaren zal
blijken of die twee processen in
elkaar zullen geïntegreerd worden
of parallel zullen verlopen.
VN-secretaris-generaal Ban KiMoon heeft een speciaal ‘HighLevel Panel’ aangesteld om voorstellen te formuleren over post2015, mee voorgezeten door de
Britse premier Cameron. Een
eerste vergadering vond plaats op
25 september in New York. De
tweede vond plaats van 31 okto-

ber tot 2 november in London. Dit
panel zou een rapport moeten
afleveren in de eerste helft van
2013. De hoofdauteur van het
rapport wordt Homi Kharas.
Ban Ki-Moon stelde ook een speciale UN Systems Task Team
samen om een visie uit te werken
op post-2015. Dat leverde ondertussen een uitgebreid rapport af:
Realizing The Future We Want
For All.

De EU bereidt zich voor
Om een inhoudelijke positie voor
te bereiden in het debat over de
post-2015-discussie heeft de EU
een publieke consultatie georganiseerd. Heel wat organisaties
dienden een bijdrage in, zoals bv.
ITUC en ETUC of WWF. De vakorganisaties vragen in hun bijdrage onder meer aandacht voor het
belang van waardig werk voor
iedereen en universele sociale
bescherming. Voor de milieuorganisatie zou er veel aandacht moeten gaan naar duurzaamheid, een
holistische aanpak en gelijke

toegang tot hulpbronnen. Begin
2013 zal de Commissie een mededeling publiceren over dit onderwerp, waarschijnlijk afzonderlijk
van de mededeling over de SDGs.
De ministers van ontwikkelingssamenwerking spraken over dit
onderwerp tijdens een EUvergadering op 15 oktober.

Actueel
Als antwoord op het ‘High-Level
Panel’ organiseert Participate een
‘Ground-Level Panel’, waarin
mensen aan het woord komen die
getroffen worden door armoede
en marginalisering. | In ZuidAfrika vond op 11 en 12 oktober
een regionale dialoog over Post2015 plaats. | IDS publiceerde een
studie over het integreren van het
perspectief van armen in het
mondiaal beleid. | CIGI publiceerde een interessant rapport over
Post-2015. | Oxfam publiceerde
een discussiepaper over Post2015. | Jan Vandemoortele, een

van de ‘architecten’ van de MDGs
laat zijn licht schijnen over de
veronderstelde vooruitgang in het
bereiken van de MDGs. | Hoe
kunnen we komen tot meer gendergelijkheid in Post-2015? |
ITUC werkte ook een bijdrage uit
voor het ‘High-Level Panel’, en
vroeg daarin onder meer aandacht voor het concept van de
‘Social Protection Floor’.

“Truly
sustainable
economic and
human
development
requires that
we live within
our ecological
means.”
(NonGovernmental
Organisations,
UN)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Kruidtuinlaan 50, bus 70
1000 Brussel
Tel. 02 743 3150
E-mail: mail@frdo-cfdd.be

Deze nieuwsbrief wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van het secretariaat van de Federale Raad
voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). De FRDO geeft adviezen aan de Belgische overheid over het
federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. De raad organiseert ook activiteiten om het draagvlak voor
duurzame ontwikkeling te vergroten.
We nodigen iedereen uit om suggesties voor deze nieuwsbrief door te geven.
Contactpersoon voor deze nieuwsbrief: Jan Mertens | jan.mertens@frdo.be | 02 743 3154

Web:
www.frdo-cfdd.be

EU 2020, de basics
Wat is EU 2020? Het is de centrale strategie van de EU in de periode tot 2020. De strategie streeft
naar slimme, duurzame en inclusieve groei. Er zijn vijf kerndoelstellingen afgesproken, en die
worden vertaald naar nationale
doelstellingen voor de lidstaten.
(De voortgang is hier te zien.) De
verschillende EU-instellingen zijn
allemaal betrokken bij de opvolging van de strategie. De lidstaten
maken een stabiliteits- en convergentieprogramma op, en daarnaast een nationaal hervormingsprogramma. Die verschillende
processen zijn in een jaarlijkse
beleidscyclus gebracht: het Europees Semester (tijdslijn). Alle
gegevens over België zijn hier te
vinden (zie ook deze pagina). Ook
de gewestelijke overheden hebben
een hervormingsprogramma
gemaakt.

Begin oktober publiceerde Eurostat een eerste analyse van de EU
2020-strategie. Daaruit blijkt
onder meer een toenemende
werkloosheid. Er is ook een duidelijke toename van de armoede.
Positieve trends zijn onder meer:
de toename van de scholingsgraad
en het stijgend aandeel aan hernieuwbare energie.
Op dit moment worden de afspraken gemaakt over de voorbereiding van het nationaal hervormingsprogramma 2013.
Als inbreng
voor het
nationaal
hervor-

mingsprogramma 2012 gaf de
FRDO een overzicht van enkele
relevante werkzaamheden.

