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In de focus

OWG heeft voorstel voor SDGs



SD Knowledge Platform



SDGs



Post-2015 Development
Process



EU 2020

De Open Working Group (OWG) on Sustainable
Development Goals (SDGs) heeft zijn opdracht
uitgevoerd. Er ligt nu een concreet voorstel voor
een set SDGs en daarbij horende targets. De 13de
sessie van de OWG vond plaats van 14 tot 19 juli in
New York. Daarmee kwam een eind aan een proces
dat 16 maanden geduurd had.



EU 2020, België

Met een staande ovatie werd uiteindelijk, na slopende laatste gesprekken, een voorstel van 17
SDGs en 169 targets aanvaard. De opdracht van
Rio+20 was een reeks SDGs te maken die “limited
in number, aspirational en easy to communicate”
zouden zijn. Het voorstel van de OWG is nog
steeds erg uitgebreid. Maar volgens velen is het
resultaat beter dan was gevreesd.De werkwijze van
de OWG was in verschillende opzichten bijzonder.
Het proces was letterlijk erg open, met ruimte voor
inbreng van verschillende stakeholders. Er werd
niet (of pas zo laat mogelijk) gekozen voor klassieke onderhandelingen woord voor woord, om zo
een andere dynamiek in de discussies te krijgen.
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en reproductieve gezondheid en rechten, ‘Rule of
Law’ en vredevolle samenleving en ‘Means of Implementation’.
Het OWG-voorstel werd in september aan de Algemene Vergadering van de VN voorgelegd. Tussen
de lidstaten blijven er nog meningsverschillen over
de status van dit voorstel. Is het voorstel een eindpunt, of is het de basis voor de eigenlijke onderhandelingen die begin 2015 starten? De volgende
maanden zullen meer duidelijkheid brengen.
(Foto: IISD)

Het hele traject van de 13 sessies was een leerproces voor alle betrokkenen, met boeiende discussies over duurzame ontwikkeling. Moeilijke kwesties bleven: klimaatverandering, CBDR, seksuele

De raad volgt proces Post-2015
Vorig jaar maakte de FRDO
twee adviezen over het proces
Post-2015. Ook de voorbije
maanden bleef er aandacht voor
Post-2015 binnen de werking
van de raad. Zo waren er toelichtingen over het verloop van
het hele proces tijdens de algemene vergadering van de FRDO

en in de werkgroep internationale betrekkingen.
Het secretariaat van de raad
verzamelde ook standpunten
van de leden als input voor de
Belgische positie bij de voorbereiding van EU-raadsconclusies

over Post-2015 die er komen
tegen eind 2014.
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Post-2015, hoe gaat het verder?
Het eindverslag van de OWG, met
een voorstel voor 17 SDGs, werd
in september voorgelegd aan de
Algemene Vergadering van de
VN. Tegen eind november verschijnt het syntheseverslag van de
Secretaris-Generaal. Mee op basis
daarvan zal in december worden
beslist hoe de intergouvernementele onderhandelingen zullen
verlopen in 2015, met als eindpunt de speciale Top op 21-23
september, waar er een akkoord
moet zijn over de SDGs.
2015 wordt een druk onderhandelingsjaar. Er is nu al vastgelegd
dat er – naast de SDGonderhandelingen – een reeks
‘high-level’ ontmoetingen komen
en daarnaast ook 2 dagen informele hearings met de civiele sa-

“Are there
really too
many SDGs?”
(Dominic White)

menleving.
Tegelijk is er ook
afgesproken dat
er in juli een derde conferentie
Financing for
Development
komt, in Addis
Abeba. Die zal
worden voorbereid in een hele
reeks informele
en formele onderhandelingssessies. Het resultaat
van deze conferentie op het vlak
van de ‘Means of Implementation’ (MoI) zal bepalend zijn voor
het succes van de Post-2015topconferentie in september.

In opvolging van
Rio+20 is er de voorbije
maanden gewerkt aan
voorstellen voor een
instrument voor technologietransfer. Resultaten van dat proces
zouden er eveneens
tegen september 2015
moeten zijn. En ten
slotte is er natuurlijk
ook nog de belangrijke
klimaattop eind december 2015 in Parijs.

Flash
Wie volgt op of landen hun verbintenissen nakomen? Een handig overzicht. | Hoe kan een toekomstig kader voor de opvolging
van de SDGs eruit zien? | Verborgen honger, een grote uitdaging.
De nieuwe Global Hunger Index. |
Beyond 2015 bepaalde zijn ‘red
flags’ voor de onderhandelingen
Post-2015. | Zal er wel genoeg
aandacht zijn voor ecologische
duurzaamheid in het syntheserapport van de SecretarisGeneraal? | De Verklaring van
Lyon over toegang tot informatie

en ontwikkeling. | Hoe moet een
SDG voor energie eruit zien? | De
ILO maakte een tussenstand van
het proces Post-2015. | Interessante nieuwe papers over ongelijkheid en duurzaamheid. | ITUC
vraagt een SDG over waardig
werk. | De Data Revolution, wat is
dat nu weer? | Een recent artikel
van het Stockholm Resilience
Centre over de SDGs. | De Wereldbank over de financiering van
Post-2015. | De twee cofacilitatoren voor de onderhandelingen Post-2015 zijn aangeduid. |

Bedrijven en Post-2015
Bedrijven kunnen een belangrijke
rol spelen bij de uitvoering van de
nieuwe SDGs. De SDGs zullen
universeel zijn en dus gelden voor
alle landen. Dat betekent wereldwijd kansen voor die bedrijven die
kiezen voor duurzame ontwikkeling. Global Compact werkte een
voorstel voor een nieuwe
“architectuur” voor bedrijven.
Global Compact, GRI en WBCSD
werken op dit moment aan een
speciale toolkit die bedrijven kan
helpen bij de omzetting van de
SDGs in de praktijk. Een groep
bedrijven publiceerde een Busi-

ness Manifesto. Een interessant
voorbeeld van hoe bedrijven zich
kunnen engageren voor Post-2015
is het charter dat werd
opgesteld door het Nederlandse WorldConnectors.

Hoe kunnen we ongelijkheden
aanpakken?
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Mid-Term Review EU 2020
Op dit moment loopt de voorbereiding van de tussentijdse herziening van de strategie EU 2020.
De Commissie maakte in het
voorjaar een evaluatie van de
strategie. Een publieke consultatie werd opgestart.
In juli werd de ‘roadmap’ vastgelegd door het Italiaanse voorzitterschap. De verschillende raadsformaties zullen het onderwerp
bespreken. Dat alles resulteert in
een samenvatting die wordt besproken in de Raad Algemene
Zaken en in de Europese Raad in
december. Op basis van dat alles
kan de Commissie dan een aanpassing voorbereiden van de strategie tegen het voorjaar van 2015.

De openbare raadpleging over de
strategie EU 2020 liep tot 31
oktober. Er zijn onder meer bijdragen te vinden van: ETUC, de
Vlaamse regering, het Belgisch
Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, VOKA, Business
Europe, WWF, European Public
Health Alliance, LBC-NVK. De
Commissie zal de volgende weken
een synthese maken van alle bijdragen.

over de vraag of er bindende doelstellingen nodig zijn voor werkgelegenheid.

In het Europees Parlement wordt
op 25 november gediscussieerd
over de sociale en werkgelegenheidsaspecten van EU
2020. In een voorbereidende commissievergadering ging het onder meer

Europees Semester en EU 2020 vergroenen
De Raad Milieu van 28 oktober
keurde conclusies goed over een
vergroening van het Europees
Semester en de strategie EU
2020.
In de tekst wordt onder meer
gepleit voor het toevoegen van
een target rond resource efficiency in EU 2020, het opnemen van
de principes van een circulaire
economie in de beleidscyclus, het
ontwikkelen van een betere definitie van ‘groene jobs’ en een
versterking van de rol van de

milieuministers in het Europees
Semester. Het gaat in de raadsconclusies evenwel niet om bindende doelstellingen.
In haar aanbevelingen pleitte de
Europese milieubeweging voor
meer ambitie, onder meer op het
vlak van een groene fiscale hervorming en door een herziening
van de Europese Strategie Duurzame Ontwikkeling.

EESC-advies over EU 2020
Het EESC nam in oktober een
advies aan over EU 2020. Volgens
het EESC heeft EU 2020 de vooropgestelde doelen niet gehaald,
ondanks enkele positieve ontwikkelingen. Er blijven onder meer
grote problemen op het vlak van
de arbeidsmarkt en de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting.
Ten gronde is er een onevenwicht
in de strategie, waarbij economische aspecten te zeer voorgaan op
sociale en ecologische. Het EESC
pleit voor een meer holistische
aanpak en vraagt onder meer dat

EU 2020 nauw gaat aansluiten bij
het kader Post-2015, dus bij de
nieuwe SDGs.
Het EESC vraagt ook dat het
middenveld beter betrokken
wordt bij de strategie.

“Such a
development
agenda would
not seek to be
all things, for
all people, as
the current
proposal is.”
(Ulysses Smith)
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En wie zal dat betalen?
Het is steeds een van de moeilijke
punten in de gesprekken tussen
de landen van Noord en Zuid: de
“Means of Implementation” (MoI). Het gaat daarbij in
belangrijke mate over geld. Hoeveel geld is er nodig voor de uitvoering van de SDGs, wie zal
daarvoor zorgen en hoe?
Parallel aan de Open Working
Group werkte er ook een Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development
Financing (ICESDF). Tijdens de
vijfde sessie van die werkgroep,
begin augustus, werd een rapport
afgewerkt. Dat rapport bevat
vooral een analyse van de financiële noden en mogelijke voorstellen om daaraan tegemoet te komen. Beslissingen zijn er nog niet.
Belangrijk in deze context is dat
er is afgesproken dat er een derde
conferentie Financing for Deve-

lopment (FfD) zal worden georganiseerd, van 13 tot 16 juli 2015 in
Addis Abeba. The “Roadmap”
voor de conferentie is ondertussen ook vastgelegd. De eerste
informele sessie vond plaats op 17
oktober. Een eerste draft van de
slottekst zou er moeten zijn tegen
februari 2015.
Discussies over MoI verliepen al
erg moeizaam in de vergaderingen van de OWG. Het ziet ernaar
uit dat dezelfde debatten opnieuw
zullen gevoerd worden bij de
voorbereiding van FfD. De EUCommissie bereidt tegen begin
2015 ook een speciale mededeling
voor over het geheel van de discussies over MoI.

