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Onderwerp: IAO  Proces post-2015

De heer K. Peeters, minister van Werk, heeft bij brief van 23 maart 2015 het
advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het proces post-2015.

De bespreking van die adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de commissie
Internationale Arbeidsorganisatie.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 26 mei 2015 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

I. DRAAGWIJDTE EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer K. Peeters, minister van Werk, heeft bij brief van 23 maart
2015 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het proces post-2015.

In 2000 werden tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties
de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO's) goedgekeurd. Die doelstellingen
werden gebruikt als gedeeld raamwerk voor de ontwikkelingsactie- en samenwerking op
wereldschaal.

Nu het actieplan voor de verwezenlijking van de MDO's in 2015
ten einde loopt, heeft de open werkgroep Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
(DDO's) haar goedkeuring gehecht aan 17 voorgestelde doelstellingen voor na 2015. De
internationale onderhandelingen zijn in januari 2015 van start gegaan, en in september
2015 zal de algemene vergadering van de Verenigde Naties een nieuw ontwikkelingsprogramma aannemen.

Een van de doelstellingen, doelstelling nr. 8, houdt verband met
waardig werk: "Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous".

Het IAB heeft een specifieke strategie aangenomen die de IAO in
staat moet stellen haar houding te bepalen met betrekking tot de doelstellingen in het
nieuwe programma inzake duurzame ontwikkeling.

Die specifieke strategie voorziet met name in de raadpleging van
de sociale partners over de standpuntbepaling in het kader van de onderhandelingen over
het werkprogramma van na 2015, die in de hoofdsteden en de gewestelijke instellingen
zijn aangevat, om een leidende rol te kunnen spelen wat betreft de doelstellingen, de targets en de indicatoren in verband met waardig werk.

De minister van Werk merkt in zijn adviesaanvraag op dat hij
graag zou hebben dat die raadpleging gebeurt in de Nationale Arbeidsraad.
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II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft de adviesaanvraag aandachtig onderzocht.

In het kader van zijn werkzaamheden heeft hij kunnen rekenen op
de waardevolle medewerking van de diensten van de FOD WASO, het Verbindingsbureau
van de IAO in Brussel en de heer G. Ryder, directeur-generaal van het IAB, die een uiteenzetting is komen geven om de leden van de Raad voor te lichten over de uitdagingen
in het kader van het proces post-2015 en de belangrijke rol van de sociale partners bij de
uitvoering van dat proces.

De Raad staat achter het initiatief voor de goedkeuring van het
nieuwe werkprogramma van de Verenigde Naties voor na 2015 en de 17 doelstellingen
die de open werkgroep Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO's) heeft voorgesteld.

Hij drukt in het bijzonder zijn tevredenheid uit over de doelstelling
voor duurzame ontwikkeling nr. 8, namelijk: "promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous". De
Raad verheugt zich immers over de erkenning van het waardig werk, als een bepalend
element voor de bevordering van de duurzame ontwikkeling en de uitbanning van armoede; hij heeft zich daarover met name al uitgesproken in zijn adviezen nr. 1.782, nr. 1.880
en nr. 1.914. Hij drukt dan ook de wens uit dat die doelstelling behouden blijft tijdens de
goedkeuring van het nieuwe werkprogramma van de Verenigde Naties in september
2015. De Raad maakt ook van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de betrokkenheid
van België, dat sedert lang de transversale integratie van de doelstelling inzake waardig
werk in de Agenda post-2015 steunt.

De Raad wenst vervolgens enkele opmerkingen te maken over de
tenuitvoerlegging van het proces.

Rekening houdend met de samenhang tussen de voorgestelde
doelstellingen, pleit de Raad er in eerste instantie voor dat die doelstellingen ter wille van
de efficiëntie ten uitvoer worden gelegd in het kader van een geïntegreerde en coherente
aanpak tussen de verschillende betrokken actoren, zowel op Europees als Belgisch niveau.

Op dat punt wijst de Raad op de centrale rol van de sociale partners in de vaststelling en de tenuitvoerlegging van het sociaal beleid en op de toegevoegde waarde die ze zeker kunnen bieden bij de implementering van het proces post-2015.
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Anders dan de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO's),
die in eerste instantie een versneld ontwikkelingsproces in de ontwikkelings- en groeilanden beoogden, beogen de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO's) een daadwerkelijke impact te hebben op het beleid in alle lidstaten van de Verenigde Naties.

Ook België zal dus een oefening van kritische zelfreflectie moeten
doen en nagaan in hoeverre het beantwoordt aan de vooropgestelde targets van armoedebestrijding, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, etc. De Raad beveelt zichzelf
aan als de aangewezen partner die de targets gelinkt aan het aspect "waardig werk" van
doelstelling nr. 8 namens de sociale partners evalueert.

De Raad wijst daartoe op het belang van de ontwikkeling van indicatoren om de vooruitgang in de tenuitvoerlegging van het proces te meten, met name inzake waardig werk. Hij wijst op de desbetreffende expertise van de Europese Unie en
verwijst in dat verband naar de mededeling van de Europese Commissie "Een wereldwijd
partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling na 2015"1, die op 5 februari 2015 is gepubliceerd.

De Raad zal de verschillende fasen van het proces aandachtig volgen en behoudt zich, zoals hierboven is opgemerkt, de mogelijkheid voor zich opnieuw uit
te spreken over het programma inzake duurzame ontwikkeling dat in september 2015 zal
worden goedgekeurd, om de in de IAO gevolgde strategie wat betreft doelstelling nr. 8,
zoals ze hierboven is voorgesteld, te ondersteunen.

-----------------------

1

Mededeling van de Europese Commissie van 5 februari 2015 "Een wereldwijd partnerschap voor
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling na 2015", COM (2015) 44 final.
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