OPLÆG:
PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT
EUROPA I 2030

Europa har en stærk udgangsposition og har opnået solide resultater inden for bæredygtig udvikling, men verdens
udfordringer med hensyn til bæredygtig udvikling er uomtvistelige. EU har forudsætningerne for at være førende på
verdensplan med hensyn til omstillingen til bæredygtighed og bidrager således til at sætte globale standarder og høste
de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved at være på forkant. Kommissionen fremlægger i dag scenarier for,
hvordan EU og medlemsstaterne kan føre an i omstillingen til bæredygtighed til gavn for alle, og hvordan Europa kan
følge op på FN’s mål for bæredygtig udvikling inden 2030.

HVOR STÅR VI NU?
Siden Juncker-Kommissionen tiltrådte
i 2014 er der sket meget, i og med at der
er integreret prioriteter for bæredygtig
udvikling i centrale tværgående dagsordener samt sektorpolitikker og initiativer. EU har været bærende drivkraft
bag vedtagelsen af FN’s 2030-dagsorden om bæredygtig udvikling og FN’s
mål for bæredygtig udvikling, og EU og
medlemsstaterne er i topklasse med
hensyn til at opfylde målene for bæredygtig udvikling på verdensplan.

På verdensplan er syv ud af 27 EU-medlemsstater på TOP 10 på
det globale indeks for mål for bæredygtig udvikling, mens alle 27
EU-medlemsstater er på TOP 50 (ud af 156).
De 27 EU-medlemsstater har den højeste score med hensyn til mål 1 for
bæredygtig udvikling (afskaf fattigdom i alle dens former overalt).
De 27 medlemsstater har den næsthøjeste gennemsnitlige score med
hensyn til mål 3 for bæredygtig udvikling (sikre et sundt liv for alle og
fremme trivsel for alle aldersgrupper).
De 27 EU-medlemsstater scorer i gennemsnit lavest med hensyn til mål 12
for bæredygtig udvikling (sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer)
og mål 14 (bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres
ressourcer).
Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til
opfyldelse af mål 10 for bæredygtig udvikling (reducer ulighed i og mellem
lande).
I de seneste fem år har EU gjort gode fremskridt med hensyn til
næsten alle mål for bæredygtig udvikling.
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Kilde: SDSN SDG Index 2018; Eurostat, Sustainable development in the European
Union 2018 edition.

FREMTIDIGE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER
Mange udfordringer er blevet presserende, og nye er dukket op, hvilket bringer den økonomiske velstand, vores
samfund og vores miljø i fare. Hvis vi alle vil have en bedre fremtid, skal vi udtænke en ny opskrift på bæredygtig
økonomisk vækst:
FRA LINEÆR TIL CIRKULÆR ØKONOMI

BÆREDYGTIGHED FRA JORD TIL BORD

Nutidens forbrugskultur bidrager til en forringelse af
vores naturkapital og lægger pres på klimaet. Vi mennesker forbruger i øjeblikket ressourcer, som om
vi havde 1,7 jordkloder. Kommissionen har styret
EU’s økonomi i retning af mere cirkulære mønstre
i kraft af sin handlingsplan for den cirkulære økonomi
og bioøkonomistrategien.

Fødevareproduktionen udgør fortsat en belastning for
vores miljø, alt mens 20 % af vores fødevarer går til
spilde. Landbruget i EU har gjort reelle fremskridt på
klima- og miljøområdet ved at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % og nitratniveauerne med 17,7
% siden 1990. Men der skal stadig gøres en yderligere
indsats gennem hele fødevarekæden.

En cirkulær økonomi har potentiale til at:
• generere en økonomisk nettogevinst på 1,8 bio.
EUR i EU inden 2030
• skabe over 1 mio. nye jobs i EU inden 2030 og
• være afgørende for at nedbringe
drivhusgasemissionerne.

En global fødevare- og landbrugsordning vil kunne:
• skabe en ny økonomisk værdi på over 1,8 bio. EUR
inden 2030
• skabe 200 mio. jobs inden 2050
• forsyne den voksende verdensbefolkning med
næringsrige fødevarer
• generere højere indkomster, bidrage til at
genoprette de naturlige ressourcer
• mindske drivhusgasemissioner og skabe meget
større modstandsdygtighed over for klimarisici

FREMTIDSSIKRING AF ENERGI,
BYGNINGER OG MOBILITET

SIKRING AF EN SOCIALT
RETFÆRDIG OMSTILLING

EU er blandt verdens førende, men der er behov for at
gøre mere for at fremme vedvarende energi, energieffektive bygninger og klimaneutral transport. Bygninger
står for eksempel for omkring 40 % af energiforbruget, og transportsektoren tegner sig for 27 % af EU’s
drivhusgasemissioner.

Teknologiske, strukturelle og demografiske ændringer
i en mere indbyrdes forbundet verden ændrer arbejdets karakter. I overensstemmelse med EU’s sociale
velfærdsmodel, bør omstillingen til en bæredygtig
økonomi foregå på en sådan måde, at ingen samfundsgrupper eller områder hægtes af.

Ren energi er en mulighed for at skabe beskæftigelse
og vækst:
• Der kan skabes 900 000 jobs inden for vedvarende
energiteknologi inden 2030 ved at mobilisere
offentlige og private investeringer
• EU kan spare 300 mia. EUR om året ved at mindske
sin afhængighed af fossile brændstoffer

Sociale investeringer er fortsat en topprioritet på
områderne:
• uddannelse og livslang læring
• arbejdsvilkår
• sundhedspleje og langtidspleje
• social inklusion og mindretals rettigheder
• ligestilling
• udvikling af landdistrikter

HVORDAN NÅR VI VORES MÅL?
De vigtigste forudsætninger for omstillingen til et bæredygtigt Europa inden 2030 er:

>

Uddannelse, videnskab, teknologi, forskning, innovation og digitalisering. Kunstig intelligens kan f. eks. øge produktiviteten markant på mange områder lige fra sundhedspleje til et mere effektivt landbrug.

>

Finansiering, prisfastsættelse, beskatning og konkurrence: Investeringsplanen for Europa kan mobilisere dele af
de ressourcer, der er nødvendige for en bæredygtig omstilling, og handlingsplanen om bæredygtig finansiering
vil bidrage til at omstille økonomien i retning af et mere bæredygtigt mønster. Skattesystemerne og prissætningen skal udformes, så de afspejler produktionens reelle miljømæssige og sociale omkostninger og sikrer, at
bæredygtige produkter og tjenesteydelser bliver billigst muligt.

>

Virksomhedernes sociale ansvar: Skabelse af socialt og miljømæssigt ansvarlige virksomheder kan føre til
mere bæredygtig profit og vækst, nye markedsmuligheder og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne.

>

Åben og regelbaseret handel: Vi kan vi bidrage til at opnå et bæredygtigt Europa i en bæredygtig verden ved at
fremme internationale regler og globale standarder i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling
og ved at sikre, at handel kommer alle til gode.

>

Forvaltning og politisk sammenhæng: Retsstatsprincippet, demokrati og grundlæggende rettigheder; fred, retfærdighed og stærke institutioner; god forvaltning og bedre reguleringsprincipper er det fundament, vi bygger
på. Alle aktører — enkeltpersoner, virksomheder, civilsamfundet og den offentlige sektor — skal engagere sig.

>

EU som en global spydspids: EU har som det mest vellykkede fredsprojekt i verden og som ansvarlig for mange
af de mest omfattende bæredygtighedsløsninger den nødvendige troværdighed og de praktiske løsninger, der
skal til for at skabe bæredygtig vækst.

DET VIDERE FORLØB
Kommissionen skitserer som led i en bredere debat, der blev indledt i marts 2017 med hvidbogen om Europas
fremtid tre scenarier for at anspore til en fremadskuende drøftelse af, hvordan der bedst kan følges op på målene
for bæredygtig udvikling:

1

2

3

Scenarie 1.
En overordnet EU-strategi for
målene for bæredygtig udvikling

Scenarie 2.
Fortsat integration af målene
for bæredygtig udvikling i alle
relevante EU-politikker

Scenarie 3.
Øget fokus på foranstaltninger
udadtil

Foranstaltninger, der træffes af
EU og medlemsstaterne, koordineres og overvåges effektivt gennem konkrete mål, der skal være
opfyldt i 2030.

Målene for bæredygtig udvikling vil
fortsat inspirere Kommissionens
politiske beslutningstagning, men
tvinger ikke EU-medlemsstaterne
til at opfylde de kollektive mål for
bæredygtig udvikling.

Da EU allerede går foran, kan EU
nu fokusere på at hjælpe resten
af verden op på samme niveau,
mens forbedringerne på EU-plan
videreføres.
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