Update Rio+20 en EU 2020

19 mei 2014
Nummer 018

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

In de focus

OWG 11, en wat nu?



SD Knowledge Platform



SDGs



Post-2015 Development
Agenda



EU 2020



EU 2020, België

De gesprekken over de voorbereiding van de nieuwe SDGs verlopen verder in de Open Working
Group on SDGs (OWG). Begin mei vond de elfde
vergadering plaats. Er zijn nog twee vergaderingen
voorzien (16-20 juni en 14-18 juli). Daarna zou de
OWG een eindrapport klaar moeten hebben met
een zo concreet mogelijk voorstel voor de SDGs.
Dat rapport gaat naar de secretaris-generaal van de
VN. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN
van september 2014 zullen dan afspraken gemaakt
worden voor de eigenlijke onderhandelingen over
de SDGs, en die moeten dan resulteren in een
definitief akkoord in september 2015.
Bij het begin van OWG 11 lag een lijst voor van 16
focus areas en 150 potentiële targets. Over die
thema’s die al in het kader van de MDGs zaten,
zoals uitbanning van de armoede, gezondheid,
voedsel, is er al ruime eensgezindheid dat die ook
in de SDGs moeten opgenomen worden. Over
‘nieuwe’ thema’s als klimaat, energie, duurzame
consumptie en productie is er nog lang
geen consensus.
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(waaronder België) willen verder werken met de
open werkwijze van de OWG. Tegen eind mei is er
een nieuwe draft van de tekst, ter voorbereiding
van OWG 12. In de week voor OWG 12 en OWG 13
zullen er nog informal informals zijn, waarin kan
worden gezocht naar een ruimere consensus.
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Sommige landen (onder meer de G77)
willen zo snel mogelijk beginnen met
formele onderhandelingen, andere landen

Samen naar 2050
Op 10 juni 2014 organiseren de
vier federale instellingen die
werken rond duurzame ontwikkeling samen een conferentie
over 'partnerschappen voor
duurzame ontwikkeling'.
Doel van deze dag is om dergelijke partnerschappen te analy-

seren en na te gaan op welke
manier ze bijdragen tot de transitie naar een duurzame ontwikkeling. We snijden een aantal
concrete voorbeelden aan van
partnerschappen die bijdragen
tot een wijziging in onze productie- en consumptiepatronen.
De ochtend staat in het teken

van de werkingsvoorwaarden en
van de concrete uitvoering van
die partnerschappen. In de
namiddag gaat het om de plaats
die ze met het middenveld innemen in de governance voor
duurzame ontwikkeling.
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Flash
Brookings maakte een rapport
over hoe de privésector kan bijdragen aan Post-2015. | Hoe kunnen de mensenrechten
beter geïntegreerd worden
in het fiscaal beleid na
2015? | Eurodad werkte
mee aan een rapport voor
het Europees Parlement
over de rol die privémiddelen kunnen spelen in de
financiële stromen naar het
Zuiden. | Stakeholder Forum maakte een tool om in
te schatten of de SDGs
goed gekozen zijn. | IRF maakte
een kritische analyse van de focus
areas zoals ze voorlagen bij het
begin van OWG 11. | Het Stockholm Resilience Centre maakte
een interessante nieuwe paper

“Universality
implies that
no country
can achieve
the Post-2015
development
goals in
isolation.”
(IRF 2015)

over Post-2015. | ITUC reageerde
op de voorstellen van focus areas.
| Saferworld maakte een paper

van de civiele samenleving? |
UNEP publiceerde enkele papers
over Post-2015, waaronder een
over ‘groene en waardige
jobs’. | UNESCO en UNDP
maakten een rapport over de
creatieve economie. | De
Afrikaanse landen namen
een gezamenlijke positie in
over Post-2015. | Moet er al
of niet een aparte SDG over
klimaat komen? CAN vindt
van wel.

over hoe het kader Post-2015 een
antwoord kan bieden op mondiale
‘externe stressfactoren’. | Hoe
kunnen bedrijven het wantrouwen over hun rol in een kader
Post-2015 wegnemen bij groepen

Over vissen en oceanen
In een advies over de opvolging
van Rio+20 en de voorbereiding
van Post-2015 vroeg de FRDO al
speciale aandacht voor de oceanen. In de discussietekst die voorlag in OWG 11 is ook een speciale
focus area 13 te vinden die betrekking heeft op oceanen. Het thema
oceanen is een van de moeilijke
onderwerpen in de besprekingen
over de nieuwe SDGs, er is nog
lang geen consensus over.

Het is nochtans erg belangrijk dat
in het kader Post-2015 ruime
aandacht is voor de oceanen en
een duurzame visserij. Ruim
driekwart van de planeet bestaat
uit oceanen, en vele miljoenen
mensen leven vooral van vis of
werken in de visserij.

andering heeft ook grote gevolgen
voor de vissen. En maar 1,17% van
de wereldoceanen is aangeduid
als marien reservaat.

Een ander beleid is heel erg dringend nodig. Zo’n 80% van de
visbestanden is uitgeput of overbevist. Kritieke habitats als mangrovebossen of koraalriffen zijn
ernstig bedreigd. De klimaatver-

Steun voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
In de gesprekken over het kader
Post-2015 staat het letterwoord
SRHR (= sexual and reproductive
health and rights) voor een van de
erg gevoelige discussies op weg
naar de SDGs. Over dit thema
bestaan er grote tegenstellingen
tussen de verschillende landen.
België steunt het concept uitdrukkelijk wel.
Parlementsleden van de verschillende politieke partijen toonden
onlangs hun steun voor Vision
2020, en dat via een originele foto
met iconen voor de verschillende

elementen van het concept SRHR.
Het thema kwam ook aan bod in
een recente conferentie van DGD.
(foto: Sensoa)
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Welke uitdagingen staan te wachten voor de nieuwe Europese
Commissie? Euractiv maakte een
overzichtje. | Het Comité van de
Regio’s heeft een visie uitgewerkt
op de toekomst van EU 2020. |
EAPN maakte een toolkit die
organisaties moet helpen bij het
beïnvloeden van het proces rond
het Europees Semester. | De
FRDO maakte een advies over het
Nationaal Hervormingsprogramma. | UNEP maakte een paper
over hoe duurzame consumptie
en productie kan geïntegreerd
worden in Post-2015. | Hoe kunnen milieu-indicatoren een sterkere rol spelen in het kader Post2015? Het Duitse DIE werkte een
voorstel uit. | Felixs Dodds kijkt
vooruit naar het rapport van het

Intergovernmental Committee of
Experts on Sustainable Development Financing, en formuleert
een reeks aanbevelingen. | Hoe
kunnen we de SDGs en hun targets zo ontwerpen dat ze bruikbaar zijn voor alle landen, zonder
per land aparte targets te moeten
opmaken? ODI heeft een voorstel.
| Welke rol hebben partnerschappen in Post-2015, een visie uit het
Zuiden. | Hoe kunnen we duurzame energie ontwikkelen in het
Zuiden? | Sustaineo is een fictief
land, gesticht in 2015, en tegen
2030 heeft het een heel systeem
van governance uitgebouwd voor
duurzame ontwikkeling.

Overleg voor Post-2015
De onderhandelingen voor de
nieuwe SDGs zijn erg complex.
België werkt bij het innemen van
standpunten in dat proces zoveel
mogelijk in het EU-kader en
streeft naar gezamenlijke EUposities waar mogelijk. Bij de
voorbereiding van de Belgische
standpunten wordt er zoveel mogelijk overlegd tussen het federale
en het gewestelijke niveau. Er
worden ook grote inspanningen
gedaan om te overleggen met het
middenveld.

In de zogenaamde Coormulti
komen vertegenwoordigers van
de federale en gewestelijke overheden regelmatig samen om
standpunten voor te bereiden en
af te stemmen. Via de FRDO, die
ook aanwezig is op deze vergaderingen, kunnen ook vertegenwoordigers van het middenveld
op de hoogte blijven van de discussies. DGD organiseerde ook al
enkele keren een uitgebreid overleg met het middenveld over de
Belgische prioriteiten voor het
proces Post-2015.

Openbare raadpleging over toekomst EU 2020
De Europese Commissie is op 5
mei van start gegaan met een
openbare raaadpleging over de
toekomst van EU 2020. De bedoeling van die consultatie is om
lessen te trekken uit hoe de strategie heeft gewerkt de voorbije
jaren. Zo kan de opvolger van EU
2020 beter aansluiten bij de uitdagingen van de volgende jaren.
In maart publiceerde de Commissie al een speciale mededeling
over EU 2020, als een ondersteuning van de consultatie. De openbare raadpleging loopt tot 31

oktober 2014. Antwoorden kan,
via een vragenlijst, in alle officiële
talen van de EU.

“To bring about
deep
transformations,
these changes will
have to be
fundamental,
dealing with root
causes and not
just the
symptoms.”

(Ashok Khosla)
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To negotiate or not to negotiate...
In de Open Working Group on
SDGs (OWG) wordt volop gewerkt aan een voorstel voor de
nieuwe SDGs. De covoorzitters
proberen een zo groot mogelijke
consensus te bereiken over een
beperkt aantal SDGs. De leden
van de OWG zijn afzonderlijke
landen, duo’s of trio’s van landen.
De EU zelf is geen lid, en niet alle
EU-lidstaten zijn lid. Om zoveel
mogelijk landen en groepen te
betrekken hebben de covoorzitters ervoor gekozen om tekstonderhandelingen zoveel mogelijk
voor zich uit te schuiven. Ze
maakten zelf een discussievoorstel, met ‘focus areas’ (= mogelijk
een latere SDG) en ‘targets’ (= de
concrete vertaling). Zo kwam men
aan 16 focus areas en 150 targets
bij de start van OWG 11, begin
mei.
Vooral de landen van de G77
willen zo snel mogelijk beginnen

met formele tekstonderhandelingen. Dat is moeilijk voor de EU,
die zelf geen lid is. België dringt
binnen de EU aan op een sterkere
gezamenlijk standpunt, om als
groep sterker te kunnen wegen.
Vanaf OWG 12 (16-20 juni) zal
gesproken worden over een tekst
die kan worden beschouwd als een ‘zero
draft’ (klaar tegen 27
mei). Normaal is er dan
tegen juli een eindrapport van de OWG voor
de Secretaris-Generaal.
Het punt komt aan bod
tijdens de AV van de
VN van september, en
tegen eind 2014 gaan
dan de echte onderhandelingen tussen de VNlidstaten van start.
(foto IISD)

