De agenda voor duurzame ontwikkeling, aangenomen door de
Verenigde Naties, is het antwoord van de internationale
gemeenschap op mondiale uitdagingen en trends op het gebied
van duurzame ontwikkeling. De agenda, waarvan de duurzame
ontwikkelingsdoelen de kern vormen, is een transformerend
politiek kader voor wereldwijde armoedebestrijding en duurzame
ontwikkeling. De agenda integreert op evenwichtige wijze de
economische, sociale en milieudimensie van duurzame
ontwikkeling, met inbegrip van de cruciale aspecten bestuur en
vreedzame samenlevingen, en erkent aldus de essentiële
onderlinge samenhang tussen zijn doelen en subdoelen. De
agenda moet als geheel worden uitgevoerd, dus niet selectief.
In de evolutie van de millenniumdoelen voor ontwikkeling naar
de duurzame ontwikkelingsdoelen komt de veranderde benadering
van mondiale ontwikkeling tot uiting. Deze benadering, die
gebaseerd is op duurzame ontwikkeling en mensenrechten, is
volledig in overeenstemming met de waarden en beginselen van
de Europese Unie. Partnerschappen met meerdere stakeholders
zijn essentieel voor de tenuitvoerlegging van de duurzame
ontwikkelingsdoelen. De Europese Unie en haar lidstaten zetten
zich in voor een waardig leven voor iedereen waarbij
economische welvaart en doelmatigheid, vreedzame
samenlevingen, sociale inclusie en milieuverantwoordelijkheid
hand in hand gaan. Daarbij zullen de inspanningen worden
gericht op uitbanning van de armoede, de vermindering van
kwetsbaarheden en het wegwerken van ongelijkheden om ervoor te
zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Door de
agenda mee te helpen verwezenlijken, zullen de Europese Unie
en haar lidstaten ook een sterker, duurzamer, inclusiever,
veiliger en welvarender Europa bevorderen. De Europese Unie en
haar lidstaten moeten reageren op de huidige mondiale
uitdagingen en mogelijkheden. Zij zullen de agenda volgens een
alomvattende en strategische benadering op alle interne en
externe beleidsterreinen uitvoeren, waarbij zij zullen zorgen
voor een evenwichtige en samenhangende integratie van de drie
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dimensies van duurzame ontwikkeling en aandacht zullen
besteden aan de onderlinge verbanden tussen de verschillende
duurzame ontwikkelingsdoelen, alsmede aan de ruimere gevolgen
van hun binnenlandse maatregelen op internationaal en mondiaal
niveau. Een belangrijke factor voor het verwezenlijken van
deze gezamenlijke doelstellingen is dat de Europese Unie
eensgezind optreedt. De Europese Unie en haar lidstaten nemen
zich daarom voor beter te zullen samenwerken. Meer coherentie
tussen de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie is
nodig. De Europese Unie en haar lidstaten moeten een zijn in
verscheidenheid door gebruik te maken van een veelheid aan
ervaringen en benaderingen, rekening houdend met hun
respectieve vergelijkende voordelen. Politieke dialoog is een
belangrijk instrument om vorderingen te maken met de
ontwikkelingsbeginselen en heeft ook een preventieve werking:
hij zorgt ervoor dat de waarden van de Europese Unie hoog
worden gehouden. De Europese Unie en haar lidstaten zullen de
eerbiediging van de mensenrechten, de democratie, de
rechtsstaat en gendergelijkheid in hun politieke dialoog
integreren. Die dialoog zal worden gevoerd met de regeringen
van de partnerlanden maar ook in ander verband, en zal een
belangrijk platform voor actie zijn, waar een
gemeenschappelijke visie wordt uitgedragen, vooruitgang
regelmatig wordt beoordeeld en passende flankerende
maatregelen worden vastgesteld. De Europese Unie en haar
lidstaten waarderen de deelname van maatschappelijke
organisaties aan het ontwikkelingsproces en moedigen alle
geledingen van de samenleving aan daaraan actief deel te
nemen. Zij erkennen de meervoudige rol die maatschappelijke
organisaties spelen als pleitbezorgers van democratie en
verdedigers van de houders van rechten en van de rechtsstaat,
sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. De Europese Unie en
haar lidstaten zullen ruimte voor het maatschappelijk
middenveld propageren en meer steun geven voor het vergroten
van de capaciteit van maatschappelijke organisaties zodat ze
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een krachtigere stem krijgen in het ontwikkelingsproces en de
politieke, sociale en economische dialoog kunnen stimuleren.
De Europese Unie en haar lidstaten erkennen weliswaar dat de
Agenda in zijn geheel moet worden uitgevoerd, niet selectief,
maar zullen zich met het oog op duurzame ontwikkeling en een
versnelde transformatie niettemin bezighouden met een reeks
horizontale elementen, zoals jeugdzaken, gendergelijkheid,
mobiliteit en migratie, duurzame energie en
klimaatverandering, investeringen en handel, goed bestuur,
democratie, rechtsstaat en mensenrechten, innovatieve vormen
van betrokkenheid bij verder gevorderde ontwikkelingslanden en
het mobiliseren en inzetten van binnenlandse middelen. De
wereldwijde bevolkingsgroei en demografische verschuivingen,
in combinatie met economische, sociale en ecologische
veranderingen, bieden kansen maar vormen ook een ernstige
bedreiging voor duurzame ontwikkeling. Tegemoetkomen aan de
onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren is van cruciaal
belang om verantwoordelijk burgerschap te promoten, duurzame
en welvarende samenlevingen te ontwikkelen en werkgelegenheid
voor jongeren te stimuleren. Uitbannen van armoede, tegengaan
van discriminatie en ongelijkheid en niemand aan zijn lot
overlaten staan centraal in het beleid van de Europese Unie
inzake ontwikkelingssamenwerking. Armoede is een veelzijdig
fenomeen en heeft economische, sociale, ecologische, culturele
en politieke aspecten. De Europese Unie en haar lidstaten
streven naar het doen verdwijnen van honger en alle vormen van
ondervoeding en naar het bevorderen van gezondheidszorg voor
iedereen, toegang voor iedereen tot goed onderwijs en goede
opleidingen, toereikende en duurzame sociale bescherming en
fatsoenlijk werk voor iedereen, in een gezonde omgeving.
Vooruitgang op al deze gebieden zal duurzame ontwikkeling een
solidere basis bieden. Ondervoeding en slechte voeding zijn
belangrijke belemmeringen voor ontwikkeling met levenslange
gevolgen, aangezien ze cognitieve tekorten veroorzaken,
kinderen slechter doen presteren op school en tot een slechte
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gezondheid en een lagere economische productiviteit leiden. De
Europese Unie en haar lidstaten zullen ervoor trachten te
zorgen dat iedereen toegang krijgt tot betaalbaar, veilig,
toereikend en voedzaam voedsel. Zij zullen een gecoördineerde,
versnelde, sectoroverstijgende inspanning leveren om honger te
doen verdwijnen, de capaciteit voor gediversifieerde lokale en
regionale voedselproductie te verhogen, te zorgen voor
voedselzekerheid en voeding, en de veerkracht van de meest
kwetsbaren te vergroten, met name in landen die langdurige of
steeds terugkerende crisissen doormaken. Zij zullen blijven
investeren in de vroege ontwikkeling van kinderen door
aandacht te besteden aan alle vormen van wanvoeding, met
inbegrip van groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen via
steun voor basisdiensten op het gebied van gezondheidszorg,
voeding, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, en sociale
bescherming. De Europese Unie en haar lidstaten zullen de
armste gemeenschappen ondersteunen teneinde betere toegang
voor iedereen tot land, voedsel, water en schone, betaalbare
en duurzame energie te garanderen, waarbij alle schadelijke
milieugevolgen worden vermeden. Zij zullen beleidsinitiatieven
propageren en de partnerlanden ondersteunen bij de planning en
de tenuitvoerlegging van een integrale aanpak om concreet iets
te doen aan de meest relevante verbanden tussen grond,
voedsel, water en energie. De forse toename van de vraag naar
water en tekorten aan water tijdens de komende decennia zullen
voor grote uitdagingen zorgen, met name op het gebied van
aanpassing aan klimaatverandering. Universele toegang tot
veilig drinkwater en hygiëne is een basisvoorwaarde voor
gezondheid en welzijn, groei en productiviteit. De
watervoorraden hebben ook sterk te lijden van de aantasting
van het milieu, zoals klimaatverandering, die een bedreiging
vormt voor de landbouw en de voedselzekerheid. De Europese
Unie en haar lidstaten zullen duurzaam waterbeheer en een
efficiënter watergebruik en hergebruik van water steunen via
een meer strategische aanpak van regionale ontwikkeling en
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integratie. Gezondheid staat centraal in het leven van de
mensen en is een onmisbaar onderdeel van rechtvaardige en
duurzame groei en ontwikkeling en met name uitbanning van
armoede. De Europese Unie en haar lidstaten herhalen dat zij
zich inzetten voor de bescherming en bevordering van het recht
van eenieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en
geestelijke gezondheid, met het oog op de bevordering van
menselijke waardigheid, welzijn en welvaart. Zij zullen de
partnerlanden verder blijven steunen in hun inspanningen voor
de opbouw van sterke, hoogwaardige en veerkrachtige
gezondheidsstelsels, door te zorgen voor eerlijke toegang tot
gezondheidsdiensten en gezondheidszorg voor iedereen. De
Europese Unie en haar lidstaten zullen de ontwikkelingslanden
daartoe ondersteunen bij de opleiding, werving, inzet en
permanente professionele ontwikkeling van gezondheidswerkers.
Zij zullen het onderzoek naar, de investeringen in en de
ontwikkeling van nieuwe gezondheidstechnologieën bevorderen.
Het zorgen voor toegang tot goed onderwijs voor iedereen is
een absolute vereiste voor de inzetbaarheid van jongeren en
langdurige ontwikkeling. De Europese Unie en haar lidstaten
zullen steun verlenen aan inclusief levenslang leren,
gelijkwaardig kwalitatief onderwijs, met name in vroegschoolse
educatie en het basisonderwijs. Tevens zullen zij secundair en
tertiair onderwijs, technische en beroepsopleiding, en
werkplekleren en volwasseneneducatie promoten, onder meer in
noodgevallen en crisissituaties. Bijzondere aandacht zal
worden besteed aan de mogelijkheden van onderwijs en opleiding
voor vrouwen en meisjes. De Europese Unie en haar lidstaten
zullen hun inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat
iedereen over de nodige kennis, vaardigheden, mogelijkheden en
rechten beschikt om een waardig leven te leiden, volledig deel
te nemen aan de samenleving als verantwoordelijke en
productieve volwassenen, en bij te dragen aan het sociale,
economische en ecologische welzijn van hun gemeenschappen. De
behoeften, rechten en aspiraties van kinderen vereisen
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aandacht. Maatregelen die het hoogste economische en sociale
rendement opleveren, zijn die waarbij al op zeer jonge
leeftijd veelvuldig ingegrepen wordt. De Europese Unie en haar
lidstaten zullen hun inspanningen opvoeren voor het scheppen
van een veilige en vruchtbare omgeving voor kinderen als
belangrijk stimulerend element voor een gezonde jonge
bevolking die in staat is haar volledige potentieel waar te
maken. Zij erkennen voorts dat ieder kind een ongestoorde
jeugd en hoogstaand onderwijs verdient, ook in noodgevallen en
crisissituaties, om te voorkomen dat er een verloren generatie
ontstaat. De Europese Unie en haar lidstaten zullen
samenwerken met partnerlanden om de bescherming van kinderen
en hun inspraak bij besluiten die hen betreffen te verbeteren.
Gehandicapten zijn vaak de armsten in hun gemeenschappen. De
Europese Unie en haar lidstaten zullen in hun
ontwikkelingssamenwerking rekening houden met de specifieke
behoeften van gehandicapten. Zorgen voor voldoende banen van
goede kwaliteit voor jongeren blijft een belangrijke opgave.
Gericht beleid en adequate investeringen zijn nodig om
jongerenrechten te promoten, hen makkelijker te laten
deelnemen aan het sociaal, maatschappelijk en economisch leven
en om ervoor te zorgen dat jongeren ten volle kunnen bijdragen
aan inclusieve groei en duurzame ontwikkeling. Ook moeten
jongeren deelnemen aan democratische processen en
leidinggevende taken op zich nemen. Als wordt voorbijgegaan
aan hun onderwijsbehoeften, werkgelegenheidsproblemen, sociale
en politieke noden, zal dat de verwezenlijking van de duurzame
ontwikkelingsdoelen ondermijnen en hen vatbaar maken voor
criminaliteit en radicalisering, met name in
conflictsituaties. De Europese Unie en haar lidstaten zullen
de nadruk leggen op concrete acties om tegemoet te komen aan
de behoeften van jongeren, in het bijzonder jonge vrouwen en
meisjes, door meer kansen op werkgelegenheid van goede
kwaliteit en ondernemerschap te bieden, ondersteund door
doeltreffend beleid op het gebied van onderwijs,

NL/BE nld – Text production – Cagliari 2019

6

beroepsopleiding, ontwikkeling van vaardigheden en toegang tot
digitale technologieën en diensten. Doel hiervan is de
digitale innovatiecapaciteit aan te wenden en mogelijkheden te
scheppen om te profiteren van technologische vooruitgang. De
Europese Unie en haar lidstaten zullen ook streven naar het
versterken van de rechten van jongeren en van hun vaardigheden
in het openbare leven, onder andere door het stimuleren van
hun participatie in de plaatselijke economie, samenleving en
besluitvorming, met name via jeugdorganisaties. De gelijkheid
van vrouwen en mannen van alle leeftijden is van cruciaal
belang voor duurzame ontwikkeling. Zij heeft een
multiplicatoreffect voor het uitbannen van armoede en is de
sleutel voor de ontwikkeling van democratische samenlevingen,
gebaseerd op mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en
duurzaamheid. Voorts is gendergelijkheid positief gecorreleerd
met meer welvaart en stabiliteit en betere resultaten op
gebieden als gezondheidszorg en onderwijs. De Europese Unie en
haar lidstaten erkennen dat vrouwen en meisjes belangrijke
inspirator van ontwikkeling en verandering zijn, en ook een
rol hebben bij vredesopbouw, conflictoplossing en humanitaire
respons. Veel vrouwen en meisjes hebben nog steeds geen
rechten, middelen of een eigen stem. Genderongelijkheid heeft
raakpunten met andere vormen van uitsluiting. Om de positie
van vrouwen en meisjes en gendergelijkheid te bevorderen, moet
in gelijke mate met jongens, mannen, meisjes en vrouwen worden
gewerkt teneinde begrip op te wekken voor rechten, gelijkheid
en rollen in de samenleving. Dit houdt ook samenwerking in met
belangrijke actoren in de samenleving, zoals leerkrachten en
religieuze en gemeenschapsleiders om discriminatie van meisjes
en vrouwen uit te bannen. De Europese Unie en haar lidstaten
zullen ervoor zorgen dat het genderperspectief systematisch
wordt ingebed in alle beleidsgebieden als belangrijke bijdrage
tot het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen. Zij zullen
hun inspanningen opvoeren om gendergelijkheid en versterking
van de positie van vrouwen te bereiken, door het uitbouwen van
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partnerschappen met meerdere stakeholders, het versterken van
de capaciteit voor genderbewuste budgettering en plannen, en
het zorgen voor actieve participatie van vrouwen en
vrouwenorganisaties in de besluitvorming. Cultuur is een
katalysator en tegelijk belangrijk onderdeel van ontwikkeling
en kan sociale integratie, vrijheid van meningsuiting,
identiteitsopbouw, empowerment van burgers en
conflictpreventie vergemakkelijken, en tegelijk de economische
groei versterken. De Europese Unie en haar lidstaten
benadrukken dat de Europese Unie zich laat leiden door de
universaliteit, de ondeelbaarheid, de onderlinge verbondenheid
en de onderlinge afhankelijkheid van alle mensenrechten, en
zij zullen derhalve de interculturele dialoog en samenwerking
en culturele diversiteit propageren en het culturele erfgoed
beschermen, de culturele en de creatieve sector stimuleren en
cultureel beleid ondersteunen wanneer dit duurzame
ontwikkeling helpt verwezenlijken, een en ander rekening
houdend met lokale omstandigheden. De Europese Unie en haar
lidstaten zullen maatregelen nemen om de
resultatenongelijkheid te verminderen en gelijke kansen voor
iedereen te promoten. Deze maatregelen zullen rechtstreeks ten
goede komen aan de armste en meest kwetsbare delen van de
samenleving en inclusievere, duurzame groei stimuleren zonder
afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om
in hun behoeften te voorzien. Economische groei die inclusief
is, is duurzaam en komt de armsten meer ten goede. Ter
bestrijding van ongelijkheid zullen de Europese Unie en haar
lidstaten ook ondersteuning bieden voor efficiënte, duurzame
en billijke sociale beschermingsstelsels om een basisinkomen
te garanderen, te voorkomen dat mensen opnieuw in armoede
verzeild raken en veerkracht op te bouwen. Zij zullen de
oorzaken en tendensen van economische en sociale ongelijkheden
analyseren en hun instrumenten en aanpak versterken om
ongelijkheid doeltreffender te bestrijden. De Europese Unie en
haar lidstaten zullen terugdringing van ongelijkheid opnemen
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in hun ontwikkelingssamenwerking en innovatieve sociale
praktijken ondersteunen. De Europese Unie en haar lidstaten
zullen de veerkracht van met name de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen ten aanzien van ecologische en economische
calamiteiten, door mens of natuur veroorzaakte rampen,
conflicten en mondiale gezondheidsgevaren, vergroten. Goede
beheersing van migratie en mobiliteit kan een positieve
bijdrage leveren aan inclusieve groei en duurzame
ontwikkeling. Reguliere migratie en mobiliteit kunnen
voordelen opleveren door de overdracht van kennis,
vaardigheden en productieve capaciteit aan de migranten zelf,
hun families en hun landen van herkomst en bestemming.
Tegelijkertijd kan irreguliere migratie ernstige problemen
veroorzaken en een negatieve impact hebben op de
herkomstlanden, doorreislanden en bestemmingslanden. Migratie
is een steeds urgentere kwestie geworden voor zowel
ontwikkelde als ontwikkelingslanden. In sommige situaties
worden de mensenrechten van migranten niet gerespecteerd,
krijgen migranten geen toegang tot gezondheidszorg en
onderwijs, en lopen zij gevaar slachtoffer te worden van
dwangarbeid en mensenhandel. Nauwere betrokkenheid zal
bijdragen tot veilige, ordelijke, reguliere en
verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen, onder
meer door de uitvoering van een doordacht en goed geleid
migratiebeleid. Een aanpak van migratie raakt verschillende
beleidsdomeinen, waaronder ontwikkeling, goed bestuur,
veiligheid, mensenrechten, werkgelegenheid, gezondheidszorg,
onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, sociale bescherming en
milieu, met inbegrip van klimaatverandering. De Europese Unie
en haar lidstaten zullen een meer gecoördineerde,
geïntegreerde en gestructureerde benadering van migratie
volgen, en daarbij maximale synergie creëren en de
noodzakelijke pressie uitoefenen door alle relevante
beleidslijnen en beleidsinstrumenten van de Europese Unie,
waaronder ontwikkeling en handel, in te zetten. Via het
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ontwikkelingsbeleid zullen de Europese Unie en haar lidstaten
de diepere oorzaken van irreguliere migratie aanpakken en
onder meer bijdragen aan de duurzame integratie van migranten
in de gastlanden en gastgemeenschappen, en helpen bij de
geslaagde sociaaleconomische integratie van migranten die
terugkeren naar hun herkomstland of doorreisland. Dit omvat
het bevorderen van investeringen, handel en innovatie in de
partnerlanden om groei en werkgelegenheid te stimuleren. De
Europese Unie en haar lidstaten zullen meer doen om de
onderliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen
ontheemding aan te pakken, en bij te dragen tot een betere
beheersing van migratie in de partnerlanden in al zijn
aspecten. Zij zullen van migratie een cruciaal onderdeel van
de dialoog van de Europese Unie inzake buitenlands beleid
maken, en op transparante en democratische wijze antwoorden op
maat en versterkte partnerschappen ontwikkelen. De Europese
Unie en haar lidstaten zullen de waardigheid en de veerkracht
bevorderen van personen die langere tijd gedwongen ontheemd
zijn, evenals hun inclusie in het economische en sociale leven
van gastlanden en gastgemeenschappen, daarbij erkennend dat de
vaardigheden van ontheemden een belangrijke meeneembare troef
zijn die cruciaal is voor hun veerkracht en de wederopbouw van
hun leven en als bijdrage aan hun gastgemeenschappen. De
Europese Unie en haar lidstaten zullen een op rechten
gebaseerde aanpak hanteren, met bijzondere aandacht voor
vrouwen, begeleide en niet begeleide minderjarigen en zeer
kwetsbare personen. Zij zullen sociale structuren voor de
langere termijn beschermen, en de integratie van langdurig
ontheemden opnemen in de bredere ontwikkelingsplanning, onder
meer door toegang tot onderwijs en fatsoenlijke banen. Een
schoon milieu en goed werkende ecosystemen zijn een eerste
vereiste voor het welzijn van de mens en de veerkracht van
samenlevingen. Milieuvervuiling, klimaatverandering, extreme
weersomstandigheden en door de natuur of de mens veroorzaakte
rampen kunnen ontwikkelingsresultaten en economische

NL/BE nld – Text production – Cagliari 2019

10

vooruitgang teniet doen, en daarbij vooral de armen treffen.
Hierdoor worden zij kwetsbaarder en behoeftiger, wordt de
vrede en stabiliteit in gevaar gebracht en ontstaat
grootschalige migratie. Milieuoverwegingen moeten niet slechts
in specifieke acties worden geïntegreerd, maar in alle
sectoren van ontwikkelingssamenwerking, waaronder via
preventief optreden. De Europese Unie en haar lidstaten zullen
een efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzame consumptie
en productie propageren, waaronder een duurzaam beheer van
chemische stoffen en afvalstoffen, zodat economische groei
niet langer gepaard hoeft te gaan met milieuschade en de
overgang naar een circulaire economie mogelijk wordt. Ook een
verantwoord handelende particuliere sector en de systematische
toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt, zullen
cruciaal zijn voor het welslagen hiervan. Zij zullen bijdragen
aan capaciteitsopbouw waarmee milieuduurzaamheid,
klimaatdoelstellingen en het nastreven van groene groei kunnen
worden geïntegreerd in nationale en lokale
ontwikkelingsstrategieën. Ook zullen zij beter gebruikmaken
van de wetenschap, technologie en innovatie om
milieuduurzaamheid te stimuleren, en hun partners aansporen
alle gegevens en informatie te gebruiken die via Europese en
internationale onderzoeken van aardobservatie beschikbaar
zijn, om zo empirisch onderbouwde beslissingen te ondersteunen
die rekening houden met de staat van het milieu. De Europese
Unie en haar lidstaten zullen zich sterk maken voor de
instandhouding en het duurzame beheer en gebruik van alle
natuurlijke hulpbronnen, en tevens voor de instandhouding en
het duurzame gebruik van biodiversiteit en ecosystemen voor de
verlening van ecosysteemdiensten, bij voorbeeld bossen,
oceanen, kustgebieden, rivierbekkens en andere ecosystemen.
Conform hun internationale verplichtingen zullen zij illegale
houtkap en de daarmee samenhangende handel, aantasting van
land en bos, droogte, en het verlies aan biodiversiteit
bestrijden. Zij zullen de bijkomende voordelen van duurzaam
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beheer promoten, zoals verbetering van de klimaatveerkracht en
klimaataanpassing. Zij zullen duurzaamheid beter integreren in
alle samenwerkingssectoren en in de dialogen met hun partners
milieukwesties meer voor het voetlicht brengen. De Europese
Unie en haar lidstaten zullen de boekhoudkundige verwerking
van natuurlijk kapitaal promoten. Zij zullen steun bieden voor
beter bestuur en capaciteitsopbouw, zodat natuurlijke
hulpbronnen duurzaam beheerd kunnen worden, en onder meer de
illegale exploitatie van bossen wordt voorkomen. Tevens zullen
zij pleiten voor grotere betrokkenheid van lokale betrokkenen
en voor de eerbiediging van ieders rechten, waaronder die van
inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. Om gezonde en
productieve oceanen tot stand te brengen, zullen zij de
bescherming en het herstel van mariene ecosystemen stimuleren,
evenals duurzaam beheer van de hulpbronnen uit de oceaan en
duurzame visserij, ook via beter oceaanbeheer, en de
ontwikkeling van de blauwe economie. De Europese Unie en haar
lidstaten zullen het milieu en klimaatverandering, met
inbegrip van een passend evenwicht tussen klimaatmitigatie en
klimaatadaptatie, opnemen in hun strategieën voor
ontwikkelingssamenwerking. Zij zullen bijdragen aan de opkomst
van lokale klimaatactivisten en de actieve verspreiding en
schaalvergroting van projecten in verband met beste
praktijken, onder meer door ondersteuning van platforms met
meerdere stakeholders. Energie is een cruciale katalysator van
ontwikkeling en uiterst belangrijk voor het vinden van
oplossingen voor een duurzame planeet. Ontwikkelingslanden
hebben energie nodig om inclusieve groei te stimuleren en de
levensstandaard te verhogen. Investeringen in duurzame energie
kunnen zorgen voor toegang tot schoon water, hygiënisch koken,
onderwijs en gezondheidszorg en kunnen die toegang verruimen,
en kunnen ook tot banen leiden en lokale bedrijven op een
milieuvriendelijke manier ondersteunen.
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