
 
Europese Commissie verwelkomt nieuwe Agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling van de Verenigde Naties
 
Brussel, 25 september 2015 
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De Agenda 2030, een universeel kader voor alle landen om armoede uit te bannen en tot
duurzame ontwikkeling te komen tegen 2030, omvat een ambitieuze reeks van 17
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en wordt vandaag goedgekeurd tijdens een
bijzondere VN-top in New York.

In de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Verenigde Naties vandaag zullen goedkeuren,
wordt een wereldwijd kader uiteengezet om armoede te bestrijden en tot duurzame ontwikkeling te
komen tegen 2030, voortbouwend op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling die in 2000
werden goedgekeurd. De Agenda 2030 is de eerste wereldwijde overeenkomst ooit over een universele
en omvattende agenda en bevat een reeks van 17 ambitieuze duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
en 169 bijhorende subdoelen, waarmee alle landen en belanghebbenden worden aangespoord de
doelen te bereiken en hun binnenlands beleid bij te sturen. De Agenda 2030 bevat ook de Addis
Abeba-actieagenda die in juli werd goedgekeurd, waarin is aangegeven welke middelen nodig zijn om
de Agenda 2030 uit te voeren, met inbegrip van binnenlandse middelen, particuliere financiering en
officiële ontwikkelingshulp (ODA).

 

De EU was vanaf het begin een voortrekker in dit proces. Zij is nu vastbesloten vooruitgang te boeken
met deze agenda, zowel binnen de EU (onder meer via toekomstige initiatieven als de strategie op het
gebied van de circulaire economie, die is ontworpen om meer duurzame productie- en
consumptiepatronen te stimuleren) als via het externe beleid van de EU, door andere landen te
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging, met name de meest behoeftige landen.

 

Eerste vicevoorzitter Timmermans, verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling en hoofd van de
Commissiedelegatie verklaarde namens voorzitter Juncker: "Deze overeenkomst is een historische
gebeurtenis en een gigantische stap voorwaarts voor wereldwijde actie inzake duurzame ontwikkeling.
Met trots kan ik zeggen dat de EU van bij de start een ambitieus resultaat heeft nagestreefd, met een
universele agenda voor alle landen, rijk én arm, waarin de economische, sociale en ecologische
aspecten van duurzaamheid geïntegreerd zijn. Het resultaat is een mijlpaal: de hele wereld staat
achter dezelfde doelstellingen voor een duurzamere toekomst. Wij zijn vastbesloten de Agenda 2030
uit te voeren en ons intern en extern beleid erop af te stemmen, zodat de EU haar rol ten volle kan
spelen."

De VN-top waarop de Agenda 2030 zal worden goedgekeurd, vindt plaats van 25 tot 27 september in
de zetel van de Verenigde Naties in New York. Er zullen ruim 150 staatshoofden en regeringsleiders uit
de hele wereld aanwezig zijn. De Europese Commissie wordt vertegenwoordigd door eerste
vicevoorzitter Frans Timmermans, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie Federica
Mogherini en commissaris voor internationale samenwerking en ontwikkeling Neven Mimica.

 

Achtergrond

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling

De millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling hebben aangetoond dat het stellen van doelen
wereldwijd kan leiden tot ongeziene vooruitgang en tot indrukwekkende resultaten. Zij zijn de voorbije
15 jaar het richtsnoer geweest voor het EU-ontwikkelingsbeleid en de EU heeft een grote bijdrage
geleverd tot het bereiken van de doelstellingen. De EU en haar lidstaten zijn samen 's werelds grootste
donor voor ontwikkelingshulp, met 58 miljard euro in 2014.

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.un.org/en/index.html
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-financing-for-development-accountability-report-2015-highlights_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-financing-for-development-accountability-report-2015-highlights_en.pdf


De nieuwe Agenda 2030

Over de Agenda 2030 ("Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development") werd
in augustus dit jaar in de VN een informele consensus bereikt; de Algemene vergadering zal de agenda
formeel goedkeuren tijdens deze top. Ook de Addis Abeba-actieagenda die in juli werd goedgekeurd,
maakt integraal deel uit van de Agenda 2030: de instrumenten, het beleid en de middelen die nodig
zijn voor de uitvoering staan erin beschreven.

 

De goedkeuring van de Agenda 2030 vormt de kroon op het werk van een drie jaar lopend inclusief
proces (eerder de "ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015" genoemd) waaraan het
maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden op ongeziene schaal aan deelnamen. De
Agenda bouwt voort op de millenniumdoelstellingen, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling
(Rio+20) en de conferenties inzake financiële middelen voor ontwikkeling. De Agenda levert ook een
bijdrage tot de lopende onderhandelingen voor een nieuwe wereldwijde overeenkomst over
klimaatverandering die in december in Parijs zal worden gesloten.

 

De Agenda 2030 bevat een nieuwe kijk op hoe de internationale gemeenschap zal samenwerken aan
een wereldwijde belofte van een andere toekomst voor mens en planeet, een toekomst die de wereld
op weg helpt naar duurzame ontwikkeling. De millenniumdoelstellingen waren gericht op
ontwikkelingslanden, maar de Agenda 2030 is de eerste wereldwijde overeenkomst ooit waarin een
universele en omvattende actie-agenda wordt opgenomen die betrekking heeft op alle landen, met
inbegrip van hun binnenlands beleid.

 

De 17 nieuwe duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de 169 bijhorende subdoelen optimaliseren het
evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling - milieu, maatschappij en economie -
en hebben betrekking op gebieden als armoede, ongelijkheid, voedselzekerheid, gezondheid, duurzame
consumptie en productie, groei, werkgelegenheid, infrastructuur, duurzaam beheer van natuurlijke
hulpbronnen en klimaatverandering, maar ook gendergelijkheid, vreedzame en inclusieve
samenlevingen, toegang tot justitie en verantwoordelijke instellingen.

 

De nieuwe doelstellingen zullen ervoor zorgen dat ook met de vorige doelstellingen
(millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en Rio) nog steeds vooruitgang wordt geboekt, en ook op
tal van andere vlakken doelstellingen worden gehaald. De vorderingen met de millenniumdoelstellingen
voor ontwikkeling liepen niet overal ter wereld even vlot en niet alle doelen werden bereikt. De
geopolitieke veranderingen van de afgelopen 15 jaar hebben geleid tot het besef dat meer universele
doelstellingen, die geïntegreerde oplossingen vereisen, veel geschikter zijn. De nieuwe Agenda is
breder, geldt voor alle landen en kwam tot stand dankzij een ongeziene participatie van mensen uit de
hele wereld.

 

Voor de uitvoering van deze universele overeenkomst moeten alle landen in actie komen. De Agenda
wordt onderbouwd door een wereldwijd partnerschap dat alle regeringen en belanghebbenden op alle
niveaus tot actie maant. De Agenda krijgt ook een performant follow-up en actualiseringsmechanisme,
zodat de vorderingen met de tenuitvoerlegging ervan kunnen worden bijgehouden en aan de burgers
verantwoording kan worden afgelegd. Een grote nieuwigheid in de Agenda 2030 is de erkenning van
het feit dat werken aan duurzame ontwikkeling gelijktijdige inspanningen op drie fronten vergt, met
een geïntegreerde aanpak van economische, ecologische en maatschappelijke kwesties.

 

Het hele arsenaal aan middelen, zowel binnenlandse als internationale, zowel van de overheid als de
particuliere sector, moet worden ingezet om de tenuitvoerlegging van dit project te doen slagen. Alle
landen zullen hun deel moeten bijdragen, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau, hun
nationale context en hun capaciteit. Nationale verantwoordelijkheid en verantwoording zullen daarbij
cruciaal zijn.

 

Nadere informatie:
Factsheet over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling - wat heeft de EU bereikt?

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5712_en.htm

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5712_en.htm


IP/15/5708 

Factsheet over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de agenda voor de periode na 2015:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5709_en.htm

 

Brochure over de bijdrage van de EU tot de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (belangrijkste
resultaten van de programma's van de Europese Commissie):

EN: http://ec.europa.eu/europeaid/eus-contribution-millennium-development-goals-key-results-
european-commission-programmes-0_en

FR: http://ec.europa.eu/europeaid/contribution-de-lue-aux-objectifs-du-millenaire-pour-le-
developpement-principaux-resultats-des-0_fr

ES: http://ec.europa.eu/europeaid/la-contribucion-de-la-ue-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-
algunos-resultados-clave-de-los_es

DE: http://ec.europa.eu/europeaid/eu-beitrag-zu-den-millenniumsentwicklungszielen-wesentliche-
ergebnisse-von-programmen-der_de

 

Brochure over de financiering van wereldwijde duurzame ontwikkeling na 2015: toelichting bij de
belangrijkste bijdragen van de EU:

https://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-after-2015-illustrations-key-
eu-contributions_en

 

Website van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/timmermans_nl

 

Website van commissaris Neven Mimica:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en

 

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html

Contactpersoon voor de pers:
Sharon ZARB (+ 32 2 29 92256)
Alexandre POLACK (+32 2 299 06 77)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail

Attachments
mdg_-poster-2015_en.pdf
Post-2015 Development_infograph_final.pdf
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