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“…climate actions communicated in INDCs align with 

at least 154 of the 169 SDG targets.

… enormous potential for mutually supportive 

implementation with the SDGs.”

Source: WRI Working Paper, Examining the Alignment between the Intended Nationally 

Determined Contributions and the Sustainable Development Goals, Sep. 2016
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SDG 13 - TAKE URGENT ACTION TO COMBAT 

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACTS

• Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards 

and natural disasters in all countries

• Integrate climate change measures into national policies, strategies

and planning

• Improve education, awareness-raising and human and institutional 

capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction

and early warning

• Implement the commitment undertaken by developed-country parties to 

the United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of 

mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address 

the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation 

actions and transparency on implementation and fully operationalize the 

Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible

• Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-

related planning and management in least developed countries and small 

island developing States, including focusing on women, youth and local 

and marginalized communities
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SDG 7 - ENSURE ACCESS TO AFFORDABLE, RELIABLE, 

SUSTAINABLE AND MODERN ENERGY FOR ALL

• By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern 

energy services

• By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the 

global energy mix

• By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency

• By 2030, enhance international cooperation to facilitate access 

to clean energy research and technology, including renewable energy, 

energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and 

promote investment in energy infrastructure and clean energy 

technology

• By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying 

modern and sustainable energy services for all in developing countries, 

in particular least developed countries, small island developing States, 

and land-locked developing countries, in accordance with their 

respective programmes of support
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EUROPEAN ENERGY UNION 5

… WITH A FORWARD LOOKING CLIMATE POLICY
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ENERGY UNION GOVERNANCE = INTEGRATION 6
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ENERGY UNION GOVERNANCE = INTEGRATION 7
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1.1         the governance system will integrate strategic planning 

and reporting on the implementation of climate and energy policies 

and will actively foster coordination between actors responsible 

for climate and energy policy, at EU, regional and national level;

…

2.1 the first National Plan will cover the period from 2021 to 

2030, will integrate energy and climate components, and should 

be holistic and reflect the five dimensions of the Energy Union. The 

National Plan will be a concise, synchronised high-level strategic 

planning document;

(Council (Energy) of the EU, 26/11/2015)
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UITDAGING 8

Advies over het ontwerp van Belgisch Nationaal 

Adaptatieplan 2016-2020  (2017)

garanderen dat de voorgestelde maatregelen 

efficiënt en afdoende zijn waar het gaat om het 

intensiveren van de samenwerking en het 

ontwikkelen van een synergie tussen de 

verschillende regeringen

beschrijven hoe de Regio’s en het federale niveau 

zullen overleggen en structureel en constructief 

samenwerken

Advies over de kadertekst nationale strategie 

duurzame ontwikkeling (2016)

Het is belangrijk dat België – via een structurele

samenwerking tussen het federale en de 

regionale beleidsniveaus – een overtuigend 

beleid uitwerkt of versterkt om de 2030 Agenda 

for Sustainable Development (2030 ASD) – met 

daarin ook de SDGs – volledig uit te voeren 

tegen 2030.

Advies over de governance op het vlak van het 

nationale klimaatbeleid en de hervorming van de 

Nationale Klimaatcommissie (2013)

De FRDO is van oordeel dat de politieke wereld 

ten stelligste een reële samenwerking en een 

reële coherentie moet verzekeren tussen de 

verschillende Belgische instanties die bevoegd 

zijn voor het klimaatbeleid, door de 

multidisciplinaire aard van dit beleid en de vele 

mogelijkheden tot synergie.

Door de bevoegdheidsverdeling tussen de 

federale staat en de gewesten zijn deze 

coördinatie- en coherentietaken van 

fundamenteel belang. Binnen die context pleit de 

FRDO ervoor het mutualiteitsprincipe toe te 

passen, dat inhoudt dat “elk beleidsniveau er 

naar streeft zo te handelen dat het de efficiëntie 

van alle andere beleidsniveaus versterkt” 

De raad is van oordeel dat de gewesten en de 

federale staat absoluut eerst met elkaar moeten 

overleggen vooraleer eender welke klimaatactie 

uit te werken, om de te ondernemen acties 

samen te bepalen. Die acties moeten elkaar 

absoluut versterken en aanvullen om voor een 

maximale onderlinge coherentie te zorgen. 



KLIMAAT EN DE SDG’S • CCIM SHD XXVIII, 6/7/2017

UITDAGING
Advies over de concretisering van de transitie van 

België naar een koolstofarme maatschappij in 

2050 (2014)

De Raden beklemtonen dat coördinatie tussen 

de verschillende federale en regionale Belgische 

instanties van essentieel belang is om een 

grotere coherentie van het transitiebeleid te 

garanderen. Zo kan men gezamenlijk de te 

ondernemen acties bepalen en een 

gecoördineerde visie op lange termijn opbouwen 

voor het beleid ‘klimaat en energie’ en voor een 

koolstofarme samenleving. De raden vinden het 

bovendien belangrijk te waken over een 

coherentie tussen dit transitiebeleid en de 

maatregelen gericht op het aanpakken van 

andere uitdagingen. 

Deze coördinatie moet permanent zijn en tegelijk 

rekening houden met de regionale specifieke 

kenmerken. Vanuit dit standpunt pleiten de 

Raden voor de toepassing van het 

mutualiteitsprincipe, waarbij ieder beleidsniveau 

zodanig probeert te handelen dat de effectiviteit 

van alle andere beleidsniveaus wordt versterkt. 

Deze verticale coördinatie moet bovendien 

gepaard gaan met het ontwikkelen van een 

betere governance binnen iedere betrokken 

entiteit (horizontale coördinatie van het beleid). 

Advies over de klimaatgovernance (2016)

Gelet op de verwachte ontwikkelingen op 

Europees niveau (niet alleen wat de 

doelstellingen, maar ook wat de rapportering 

betreft), is een systematische intra-Belgische 

coördinatie dan ook vereist. 

Zoals vermeld in het advies van 2014 dient het 

om een verticale en horizontale coördinatie

tussen de verschillende Belgische instanties te 

gaan. Daarbij moet worden gewaakt over een 

algemene coherentie van het transitiebeleid en 

moet het mutualiteitsprincipe worden toegepast 

(principe waarbij ieder beleidsniveau zodanig 

probeert te handelen dat de effectiviteit van alle 

andere beleidsniveaus wordt versterkt). 

intra-Belgische coördinatie vereist dus een 

versterkte samenwerking en het zoeken naar 

structurele oplossingen om ervoor te zorgen dat 

de Europese en internationale verbintenissen van 

België worden uitgevoerd. 
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