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Nieuw advies van de raad



De opvolging van
Rio+20



SDGs



Post-2015 Development
Agenda



EU 2020

Tijdens de algemene vergadering van 29 januari
nam de FRDO een advies aan over de opvolging
van Rio+20 en de Post-2015 Development Agenda.
Dit is een eerste advies van twee. Na de publicatie
van een mededeling van de EU-Commissie over
Post-2015 en SDGs, tegen begin maart, zal gewerkt
worden aan een tweede advies.



EU 2020, België

raad wil alleszins een maximale integratie van de
processen over de opvolger van de MDGs en over
de ontwikkeling van de SDGs. De raad is voorstander van één set van mondiale doelstellingen en
formuleert enkele aanbevelingen over welke principes en thema’s daarbij centraal moeten staan.

In het advies, dat werd opgemaakt zonder medewerking van de werkgevers, geeft de raad in de
eerste plaats enkele hoofdlijnen aan voor de Belgische houding in de opvolging van Rio+20. Zo
wordt van België een voortrekkersrol verwacht,
onder meer voor de uitwerking van het 10YFP. Na
het zwakke akkoord over de groene economie in
Rio+20 zou de EU zelf het goede voorbeeld moeten
geven, door werk te maken van een ambitieuze
vergroening van de economie, binnen planetaire
grenzen. En in eigen land verwacht de raad nieuwe
initiatieven, zoals een ambitieus nieuw Federaal
Plan Duurzame Ontwikkeling.
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En wat denkt de raad
over het model voor
na 2015 en welke
plaats is er daarin
voor de SDGs? De

Wetenschappers maken zich zorgen
De wetenschappelijke wereld
maakt zich zorgen over de vooruitgang op het vlak van duurzame ontwikkeling na Rio+20.
Dat stelt Peter Bates van ICSU.
Zo is het akkoord van Rio+20 in
veel opzichten te vaag en bestaat er onduidelijkheid over de

rol van de wetenschappelijke
gemeenschap in de ontwikkeling van de SDGs.
Dat alles blijkt ook uit een nieuwe paper van UNEP, die eveneens wijst op enkele positieve
resultaten. Felix Dodds beschouwt daarin de beslissing

om SDGs te ontwikkelen als een
“game changer”.
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Twee snelheden
De FRDO zou het anders willen,
maar voorlopig verlopen de processen over de opvolging van de
MDGs enerzijds en over de ontwikkeling van de SDGs anderzijds
nog behoorlijk gescheiden, en
vooral ook aan verschillende snelheden.
De reflectie over de
toekomst van de
MDGs zit op schema,
dat kun je wel zeggen.
Er lopen nationale en
thematische consultaties. Het aantal nationale consultaties, nu 56, zou nog worden
uitgebreid tot een honderdtal.
Daarnaast zijn er 11 thematische
consultaties. Daarvan zijn al tussentijdse samenvattingen be“I don’t pretend
that we all need
to take the same
pathway – there
is no ‘one size fits
all’ – but global
action will come
through concrete
goals that ensure
sustainable
poverty
eradication
within our
lifetime.”

(Cafod Policy Team)

schikbaar. Het speciale HighLevel Panel werkt ondertussen
verder, en zou in mei al een eindrapport klaar hebben. Dat Panel
heeft 24 “framing questions”
gekregen. De derde vergadering
van
het

High-Level Panel vindt plaats van
30 januari tot 2 februari in Monrovia.
Een cruciaal moment zal de MDG
Summit zijn die in september

De stakeholders en Post-2015
Welke rol kunnen de verschillende stakeholders spelen in de Post2015-periode? Volgens ODI is er
een duidelijke rol weggelegd voor
bedrijven in wat de opvolger van
de MDGs zal worden. Zo kunnen
bedrijven zelf actief meedenken
over de vormgeving van de nieuwe mondiale doelstellingen, kunnen ze in hun eigen strategische
planning plaats maken voor die
doelstellingen of er beter over
rapporteren. Het kan een interessante piste zijn om te werken met
lokale partners.

ITUC publiceerde twee papers
over de prioriteiten van de vakbonden voor Post-2015. Ten eerste vraagt men volledige werkgelegenheid en waardig werk voor
iedereen. Dat moet tot uiting
komen in duidelijke nationale
doelstellingen. Ten tweede wordt
er gepleit voor universele sociale
bescherming. Daarvoor moeten
ook de nodige financiële middelen
voorzien worden.

Flash
ODI maakte een overzicht van alle
voorstellen die al zijn gedaan voor
de invulling van de SDGs. | Het
Britse parlement publiceerde een
rapport over Post-2015. Maar is
er daarin wel genoeg aandacht
voor het klimaat? | Een overzicht
van enkele interessante publicaties over Post-2015 door de bibliotheek van het Europees Parlement. | Hoe kunnen we milieu en
ontwikkeling verzoenen in een
nieuw kader? Een inbreng van het
Schumacher Institute. | Voorstellen van Save The Children voor
Post-2015. | De EU organiseerde

een open consultatie over Post2015. Het eindrapport is nu beschikbaar. | En de EU hield ook
een consultatie over duurzame
productie en consumptie. | Een
speciale website voor vrijwillige
initiatieven na Rio+20.

wordt georganiseerd in New York.
Daar zouden alle processen samen moeten komen, ook volgens
de FRDO.
Voor de ontwikkeling van de
SDGs is er echter nog veel werk.
Met erg veel vertraging is ondertussen eindelijk de Open Working
Group on Sustainable Development Goals van start gegaan. Met
de beslissing is eigenlijk enkel
bepaald dat de groep kan beginnen werken. Hoe men dat zal
doen, moet nog worden afgesproken.
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Potočnik wil een groener Europees Semester
Commissaris Janez Potočnik wil
dat milieu en klimaat steviger
verankerd worden in het Europees Semester. Dat zei hij tijdens
een studiedag van het IEEP over
het Zevende Milieuactieprogramma op 4 december. In een speciaal rapport van het IEEP staan
daarover ook concrete voorstellen.
De commissaris herhaalde zijn
pleidooi opnieuw tijdens een
hearing van het EESC over de
opvolging van Rio+20. Potočnik
stelde dat het Europees Semester
een instrument van duurzame
ontwikkeling zou moeten worden.
Dat dat nu nog niet zo is, is niet
alleen de schuld van de Commis-

sie. Ook de lidstaten en de burgers kijken nu alleen maar naar
de economische crisis met een
kortetermijnbril. Dit is het ideale
moment voor een economische
transformatie in duurzame zin,
volgens de commissaris. We zouden moeten komen tot een situatie waarin het Europees Semester
wordt voorgesteld door drie commissarissen, dus ook die van milieu. Doelstellingen zouden concreet moeten worden vertaald
naar de nationale hervormingsprogramma’s. Er wordt
nu al gewerkt aan het thema milieuschadelijke subsidies, en dat zal
worden geïntegreerd in de aanbevelingen aan de lidstaten. (Foto:
EU)

Flash
De resultaten van enkele interessante onderzoeksprojecten op het
snijvlak van energie, milieu,
transport en landgebruik die
relevant zijn voor EU2020 zijn te
vinden via de nuttige website
Flash-It. Het gaat hier om de
programma’s SPREAD, PACT en
PASHMINA. | Is het mogelijk om
zonder biobrandstoffen op basis
van voedingsgewassen te voldoen
aan de EU-doelstellingen? Een
rapport van CE-Delft zegt van
wel. | De armoede doen dalen, het
is een van de doelstellingen van

EU2020. Maar lukt dat wel? 24%
van de EU-bevolking loopt risico
volgens Eurostat. | Wat is de
plaats van coöperatieve bedrijven
binnen EU2020? | Het EESC gaf
de speciale Civil Society Prize aan
de transitiebeweging. | Connie
Hedegaard over de doelstellingen
voor hernieuwbare energie.

De genderdimensie van EU 2020
Het EESC werkte een advies uit
over de genderdimensie in de
strategie EU 2020. In dat advies
hekelt het EESC het feit dat in
geen enkel van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa
2020-strategie gericht aandacht
aan de genderdimensie wordt
geschonken. De genderdimensie
dient dan ook systematisch in de
nationale hervormingsprogramma's (NHP's) en in het Europese semester meegenomen te
worden, alsnog het EESC.

Er wordt onder meer speciale
aandacht gevraagd voor het armoederisico. De maatregelen in
het kader van de Europa 2020strategie zouden dan ook gericht
moeten zijn op bestrijding van het
toenemende aantal vrouwen dat
onder de armoedegrens leeft.

“Thus, the
P2015A and the
SDG processes
are maturing in
different offices
overseen by
different people
reinforcing the
divide between
environment and
development.”
(Simon Hoiberg
Olsen)
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Seminarie over het NHP van België 2013
De FRDO organiseerde op 23
januari samen met de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven en de
Nationale Arbeidsraad een intern
seminarie over de beleidscyclus
van het Europese Semester, de
EU 2020 en het Nationaal Hervormingprogramma (NHP).
Michel Servoz, Secretariaatgeneraal van de Europese Commissie , lichtte de benadering van
het nieuw Europees Semester toe,
met de jaarlijkse groeianalyse
(AGS), de Stabiliteits- en Nationale Hervormingsprogramma’s
en de landenspecifieke aanbevelingen.
Joost Verlinden (Federaal Planbureau) schetste de werkwijze
voor de opmaak van het NHP
2013 voor ons land. De raden zal
om een inbreng gevraagd worden,
zoals ook de vorige jaren het geval

was.
Nadien lichtten de verschillende
ledenorganisaties van de raden
hun prioriteiten toe. Werkgevers,
vakbonden, milieu-NGO’s en
NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking gaven hun visie op het
Europees Semester en de vertaling daarvan voor ons land, en
deelden mee waaraan het NHP
2013 inhoudelijk bijzondere aandacht zou moeten besteden.
In een tweede panel bekeken de
stakeholders dan het proces: hoe
zijn de opmaak van het NHP en
de inbreng van het middenveld
georganiseerd in ons land? Verschillende organisaties beklemtoonden dat het belangrijk is om
de raden voldoende op tijd te
raadplegen voor het NHP 2013.

