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-

Multilaterale kalender 1ste
semester

Klimaat - UNFCCC

COP23 te Bonn (FIJI COP) was in essentie ‘transitie COP’ die
- vooruitgang moest maken voor Paris Work Programme (Paris Agreement
operationeel maken)
- modaliteiten voor Facilitative Dialogue 2018 vastleggen
- Klimaat Actie Agenda versterken en stakeholders sterker betrekken bij UNFCCC
- 2018 wordt graag voorgesteld als ‘jaar van Ambitie’ met twee grote
doelstellingen:
1.
Afronden Paris Work Programme zodat Paris Agreement volledig
operationeel wordt
2. Talanoa Dialogue die collectieve inspanningen zal beoordelen tegenover
temperatuurdoelstellingen Paris Agreement (2°C en 1,5°C)
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UNFCCC: Belangrijkste internationale vergadering: UNFCCC
Subsididiaire Organen (Bonn, 30 april – 10 mei)
- Afronden Paris Work Programme
• Zeer uitgebreid pakket verspreid over verschillende subsidiaire organen
• Onevenwichtige vooruitgang met tal van inhoudelijke uitdagingen
- Talanoa Dialogue
• Technische/voorbereidende fase in eerste semester en COP24 als politieke
fase
• EU bereidt input voor tegen begin April en zal groot event organiseren
met betrokkenheid stakeholders
• EU zal bereidheid tonen om ook eigen ambitieniveau voorafgaand aan
2020 (update NDC) te beoordelen en complementaire beleidsinitiatieven te
onderzoeken
• Met het oog op deze beoordeling van EU ambitieniveau: nieuwe
Commissie Mededeling in voorjaar en nood aan discussie op niveau
Europese Raad
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Global Pact for the
Environment
-

24 juni 2017: de Franse Club des Juristes presenteren hun ontwerp van
Global Pact for the Environment; ppgesteld door 80 internationaal erkende
juristen en opgebouwd rond 26 principes wil dit voorstel de versplintering
binnen het milieurecht aanpakken en aldus de efficiënte toepassing ervan
faciliteren.
- Gesteund door Macron
- Op 22/1 wordt in NY een procedurele resolutie formeel ingeleid om een
“open-ended intergovernmental working group (OIWG)” op te
richten
- Indien adoptie voor eind maart dan kan de groep al een eerste keer
tijdens het eerste semester samenkomen
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2030 Agenda Duurzame Ontwikkeling
•






High Level Political Forum (New York, 9-18 juli):

"Transformation towards sustainable and resilient societies".
Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and
sanitation for all
Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern
energy for all
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and
sustainable
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt
and reverse land degradation and halt biodiversity loss
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UNEP/UNEA
• UNEA-3: Towards a pollution free planet:
een succes
• Vooruitblik naar UNEA-4 (maart 2019):
thema te bepalen in komende maanden
door UNEA-bureau onder Ests
voorzitterschap
• Verder belangrijk op kalender van UNEP:
voorbereiding werkprogramma 20202021
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Global Environment Facility:
Replenishment
•
•

3e vergadering voor de 7e replenishment van de GEF doorgaan in
Brasilia, van 23 tot 25 januari 2018
Wat wordt besproken?
•
•

•

•
•

Wedersamenstelling van de middelen
de programmering van GEF-7, de rol van de privésector, de financieringsscenario's en de
beleidsagenda: het streven naar resultaten, de toezegging van de fondsen aan landen, de
differentiatie van de ontwikkelingslanden, het GEF-partnerschap, doeltreffendheid en
efficiëntie van de activiteiten, gender en kennisbeheer
financiële aspecten werden de minimum bijdrage, de pro-rata provisie, de bescherming
tegen wisselkoersschomelingen en het aantrekken van nieuwe donoren besproken.

26-27 april nog een 4de vergadering
GEF Assembly in 23 -29 juni 2018 in Da Nang

Annemarie Van der Avort – FOD BuZa (MD8)

