Perscommuniqué

______________________________________________________________
De CRB, de NAR en de brc Verbruik spreken zich uit over het voorontwerp
van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025
De wet van 5 mei 1997 1 schrijft voor dat de federale regering een jaar na haar installatie
een federaal plan voor duurzame ontwikkeling (FPDO) moet opstellen, dat bepaalt welke
maatregelen moeten worden genomen om enerzijds de internationale verbintenissen,
waaronder de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van België, en anderzijds de
doelstellingen die zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie van de federale regering voor
duurzame ontwikkeling (tegen 2050) te verwezenlijken. Over het voorontwerp van FPDO
2021-2025, dat aan een openbare raadpleging is onderworpen, werd op 7 juni een gezamenlijk initiatiefadvies uitgebracht door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB),
de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik (hieronder "de adviesorganen" genoemd).
Het politieke engagement ten gunste van de SDG’s is lovenswaardig
De adviesorganen zijn verheugd over het feit dat een PFDO, dat al verscheidene jaren op
zich liet wachten (het laatste, dat betrekking had op de jaren 2004-2008, was verlengd
tot 2012), werd opgesteld. Ze zijn weliswaar ingenomen met dit politieke engagement
ten gunste van de SDG's, maar stellen niettemin vast dat de inachtneming en de uitvoering ervan in het voorontwerp van FPDO nog steeds weinig voldragen zijn.
Noodzaak van een duidelijk kader voor het FPDO
In hun advies zijn de adviesorganen van oordeel dat het federaal plan voor duurzame
ontwikkeling er baat bij zou hebben zich te laten leiden door een expliciete visie/ambitie
met een duidelijke actieroute, en concretere acties voor te stellen.
Noodzaak om tussentijdse doelstellingen en een traject vast te leggen
Dit impliceert dat er tussentijdse doelstellingen zouden moeten worden bepaald die voor
het einde van de looptijd van het plan moeten worden bereikt om aan de internationale
verbintenissen te voldoen, en een traject voor het bereiken van deze doelstellingen, wat
gepaard zou moeten gaan met een monitoring van de tenuitvoerlegging van het plan.
Noodzaak om een proces van monitoring van de tenuitvoerlegging van de SDG’s
in te voeren
In dit verband herinneren de adviesorganen eraan dat de CRB en de NAR verschillende
unanieme adviezen (CRB 2020-0400 - NAR-Advies 2.158 en CRB 2020-1770 - NAR-Advies 2.175 en CRB 2021-1657 NAR-Advies 2.220) hebben uitgebracht waarin ze opvolgingsindicatoren voor de SDG’s voorstellen. Ze vragen dat met hen hierover een reflectie
en een dialoog worden gehouden en dat met deze adviezen rekening wordt gehouden in
de definitieve versie van het Plan 2021-2025 en bij de uitwerking van de nieuwe set van
indicatoren die zal worden gebruikt om dat plan te monitoren en te evalueren.
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De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame
ontwikkeling.
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Noodzaak van een interfederale coördinatie voor een geïntegreerde visie en een
efficiënte governance
De adviesorganen pleiten voor een versterkte interfederale coördinatie en een doeltreffende governance op het gebied van duurzame ontwikkeling, waarbij niet mag worden
vergeten rekening te houden met de supranationale context (VN, IAO, Europese Commissie). Ze vragen dat een intrafederale en interfederale visie (een interfederaal plan)
inzake duurzame ontwikkeling wordt ontwikkeld en dat daartoe de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling wordt heropgestart.
De sociale gesprekspartners betrekken bij het proces van opvolging van het plan
Aangezien het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling heel wat
thema’s bevat die tot hun bevoegdheden behoren, vragen de adviesorganen ten slotte
dat in het toekomstige plan rekening wordt gehouden met hun werkzaamheden, enerzijds, en dat ze worden betrokken bij het proces van opvolging van het plan, anderzijds.
U kan het advies raadplegen op de websites van de CRB (www.ccecrb.fgov.be) en de NAR
(www.nar-cnt.be).

