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Betreft AIV Adviesaanvraag inzake Eerlijke en Rechtvaardige Transitie

Geachte heer Koenders,

Graag leg 1k de volgende adviesaanvraag aan u voor.

Het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG5) en de mondiale klimaat
en energietransitie stelt ontwikkelingslanden en de daarin wonende kwetsbaarste
groepen voor een ongekende opgave. Nederland zet zich in om als

ontwikkelingspartner een inclusieve en duurzame groei en transitie te bevorderen.
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Strategisch beleidsadviseur
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Bilateraal, binnen de EU, in partnerschappen en multilateraal zijn reeds stappen
gezet om ontwikkelingslanden hierin te ondersteunen. In de BHOS nota benoemt
het kabinet acties om eerlijke en rechtvaardige transitie te ondersteunen. Het is
cruciaal om succesvolle initiatieven op te schalen.

Graag leggen wij de volgende vragen aan de AIV voor:

1. Hoe zetten we in op effectieve eerlijke en rechtvaardige klimaattransities?
o Wat zijn prioritaire thema’s voor Nederland om een eerlijke en

rechtvaardige transitie in de mondiale klimaat- en energie agenda
te versterken zodat Nederland zelf een coherent transitiebeleid
uitvoert en een duidelijke meerwaarde heeft voor een snelle en
effectieve transitie van ontwikkelings- en combinatielanden?

o Wat betekent dit voor de hulp, handel en combinatie-agenda?
o Hoe kan Nederland in deze inzet het beste privaat geld mobiliseren

voor duurzame, eerlijke en inclusieve groei en met name mondiale
ada ptatiedoe len?

o Welke mogelijkheid kan Nederland benutten in de Team Europe
initiatieven.
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2. Hoe zorgen we er voor dat de EU inzet op open strategische autonomie op
het terrein van kritieke grondstoffen voor de energietransitie:

Datum
o niet ten koste gaat van snelle en effectieve duurzame groei1 in

ontwikkelingslanden, 4 oktober 2022

o niet ten koste gaat van ambities t.a.v. goed bestuur.

In de BHOS nota kiest het kabinet voor meer focus door in het buitenlandbeleid in

te zetten op de duurzaamheid en de digitale transities. De nota zet in op extra

investeringen van Nederland in de komende jaren in de kracht van de combinatie

van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

In reactie op de nota gaven meerdere stakeholders aan dat just transition (met

aandacht voor vraagstukken als kansenongelijkheid en inkomensonzekerheid,

veiligheid en gezondheid, kwaliteit van werk, zeggenschap en betrokkenheid)

centraal moet staan om te zorgen dat de twin-transitie in lage en midden

inkomenslanden eerlijk en duurzaam verloopt. Het thema staat prominent op de

agenda bij zuidelijke partners. Kennispartners als UNEP, WRI en PBL focussen zich in

toenemende mate op transformatieve ontwikkeling waar verschillende aspecten

van een eerlijke en rechtvaardige transitie aan de orde komen.

Nederland wil het belang van de ‘Leave No One Behind’ belofte onderstrepen in de
verschillende sporen van de klimaattransitie en daarbij gebruik maken van
Nederlandse expertise in de bundeling van ontwikkelingssamenwerking en handel.
Daarbij is het van belang dat age en middeninkomenslanden eerlijke kansen krijgen
om te vergroenen (financiering, capaciteit, kennis).

1k zie uw advies, met speciale aandacht voor Afrikaanse landen, graag in het eerste

kwartaal van 2023 tegemoet.

Toelichting

Deze aanvraag heeft betrekking op duurzame groei. Het AIV werkprogramma

refereert hier naar als volgt: “Duurzame groei2: De wereld stoat voor grate
S

uitdagingen op het terrein van klimaat, uitputting van biodiversiteit, tekorten aan

win bare grondstoffen en schoon water en vermin derde biodiversiteit. In Afrika,

delen van Azië en Latijns-Amerika ontbreken de middelen am maatregelen te
S

nemen. Tegelijkertijd is zeker daar oak groel nodig am de groeiende bevolking

1 Hier bedoelen we duurzame groei met aandacht voor BHOS-beleid prioritaire componenten zoals
Idimaatadaptatie en mitigatie, energietoegang, watergebruik, voedselzekerheid, biodiversiteitsverlies/ontbossing,
werkgelegenheid, vrouwenrechten en veiligheid en rechtsorde.

2 AIV-werkprogramma 2022-2024 I Werkprogramma I Adviesraad Internationale Vraagstukken
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toegang te geven tot publieke voorzieningen. Nederland kan de transitie naar een

circulaire economie niet in isolement uitvoeren en het is de vraag hoe de minst
Datum

ontwikkelde economieën betrokken kunnen worden. Het huidig klimaatbeleid van

Nederland is vooral gericht op implementatie van EU-beleid. Het bedrijfsleven
4 oktober 2022

ontplooit de nodige initiatieven op het terrein van groene groel, er zijn standaarden

voor duurzame ketens en er is aandacht voor sociaal en natuur!ijk kapitaal.

Daornaast zijn veel NGO’s op dit terrein actief. In dit adviestraject stoat de vraag

centraal hoe groel in arm ere Ian den duurzaam kan zijn en hoe Nederland kon

bijdragen om duurzame groel te bevorderen.”

De transitie die op ontwikkelingslanden afkomt is enorm. In 2050 willen de meeste

rijke landen en opkomende markten naar net-zero emissies3, wat betekent dat de

energievoorziening, logistieke ketens, waardeketens en infrastructuur mondiaal

transformeert. De Europese Commissie heeft onder de Green Deal een Just

Transition Fund opgericht om EU-regio’s te ondersteunen die risico’s lopen op

sociaal-economische ontwrichting door het emissiereductieproces. Dat zijn vooral

de regio’s die afhankelijk zijn van de winning en productie van fossiele brandstoffen,

met name steenkool. Dit EU beleid heeft mogelijke afwentelingseffecten die in

ogenschouw moeten worden genomen in het kader van beleidscoherentie.

Een adequate beoordeling van neveneffecten voor ontwikkelingslanden is tevens

wenselijk. Westerse vergroeningstransities hebben potentleel negatieve invloed op

sociaal economische omstandigheden van deze landen en kunnen leiden tot

baanverlies, verslechterde arbeidsomstandigheden en macro economisch stagnatie

In sommige gevallen heeft Westerse vergroening ook negatieve ecologische impact

bijvoorbeeld door toenemende druk op grondstoffen en mlJnbouw

Daarnaast vergt klimaatverandering veel van anden in klimaatkwetsbare regio s

zoals Noord Afrika/Sahel, Midden Oosten en ZuIdelIJk Afrika Door

temperatuurstijging, tropische stormen en te weinig of te veel water worden landen

klimaat-kwetsbaar. Zij zullen investeren in Iandbouw, beter watermanagement,

early warning systemen en weerbare infrastructuur die minder belastend voor het

klimaat zullen zijn. De financiering van zo’n enorme transitie in de komende 20 jaar

moet eerlijk en rechtvaardig gebeuren en dus inclusief waarbij banen worden

gecreëerd voor de bevolking en er sociale vangnetten worden ontwikkeld voor hen

die door de transitie bestaansmogelijkheden verliezen.

Er zijn wereldwijd veel meer middelen voor mitigatie dan voor adaptatie

beschikbaar. Ook gaan er meer geldstromen naar midden inkomenslanden dan naar

lage inkomenslanden. De uitdaging is om privaat geld te mobiliseren voor

Bron dat landen die 80% vd emissies in de wereld veroorzaken hebben ingestemd met een lange termijn net-zero
doel.
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duurzame, eerlijke en inclusieve groei en met name de mondiale adaptatie doelen,

zoals de financiering van water(her)gebruik, voedseizekerheid en weerbare
Datum

infrastructuur.
4 oktober 2022

Maar dit is voor de enorme uitdagingen van de toekomst onvoldoende. AIV wordt
daarom gevraagd om te adviseren over sturing door de overheid tbv. een
effectieve eerlijke en rechtvaardige transitie die bijdraagt aan duurzame groei
waarbij een juiste balans van middelen wordt gezocht ter versterking van
economische groei, vergroening en inclusiviteit.

Hoogachtend,

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
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