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A fenntartható fejlődés területén Európa kiindulási helyzete és elért eredményei egyaránt figyelemre méltók, de tagadhatatlan, hogy világunk a fenntarthatóság terén számos kihívással néz szembe. Helyzetéből adódóan az EU világszinten vezető szerepet tud betölteni a fenntarthatósági átmenetben, elősegítve globális normák kialakítását és kiaknázva
a kezdeményezőként adódó lépéselőnyből származó kedvező társadalmi és gazdasági hatásokat. A Bizottság a mai
napon forgatókönyveket terjeszt elő arra vonatkozóan, hogy az EU és tagállamai hogyan tudnak mindenki javát szolgálva vezető szerepet játszani a fenntarthatósági átmenetben, és hogy Európa hogyan valósíthatja meg 2030-ra az
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljait.

HOL TARTUNK JELENLEG?
A Jean-Claude Juncker vezette Bizottság mandátumának 2014. évi kezdete óta számos előrelépés történt, és
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
prioritásokat mind fő átfogó menetrendeken, mind pedig ágazati politikákon
és kezdeményezéseken keresztül sikerült érvényesíteni. Az EU vezető szerepet töltött be az ENSZ 2030-ig tartó
időszakra vonatkozó menetrendjének
és fenntartható fejlődési céljainak elfogadásában, a fenntartható fejlődési
célok megvalósításában pedig az EU és
tagállamai világviszonylatban az élen
járnak.

Globális összehasonlításban nézve az EU-27 hét tagállama az első
tíz között áll a fenntartható fejlődési célokra vonatkozó globális index
rangsorában, míg az EU-27 összes tagállama a 156 értékelt ország
közül az 50 legjobb eredményt elérő közé tartozik.
Az EU-27 tagállamai átlagosan nézve a legmagasabb pontszámot az 1.
fenntartható fejlődési cél (A szegénység minden formájának felszámolása
a világon) tekintetében érik el.
Az átlagot tekintve az EU-27 tagállamai a második legmagasabb
pontszámmal a 3. fenntartható fejlődési cél (Az egészséges élet
biztosítása és a jóllét előmozdítása minden korosztály valamennyi tagjának)
esetében büszkélkedhetnek.
Az átlagot nézve az EU-27 tagországai által elért leggyengébb érték
a 12. (Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása ) és a 14.
fenntartható fejődési célhoz (Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások
megőrzése és fenntartható hasznosítása a fenntartható fejlődés céljait
követve) kapcsolódik.
A tagállamok között jelentősek az eltérések a 10. fenntartható
fejlődési cél (Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek
csökkentése) esetében.
Az elmúlt öt évben az EU szinte az összes fenntartható fejlődési cél
tekintetében számottevő haladást ért el.
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Forrás: Fenntartható Fejlesztési Megoldásokkal Foglalkozó Hálózat,
a fenntartható fejlesztési célokra vonatkozó globális indexről és
jelzőrendszerekről szóló 2018. évi jelentés; Eurostat: Fenntartható fejlődés az
Európai Unióban, 2018. évi kiadás.

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK
Számos kihívás megoldása egyre sürgetőbbé válik, és időközben olyan új kihívások is megjelentek, amelyek veszélyeztetik a gazdasági jólétet, társadalmunkat és környezetünket. Ahhoz, hogy jobb jövőt biztosíthassunk mindenki
számára, újra kell gondolnunk a fenntartható növekedés formáját:
ÁTÁLLÁS A LINEÁRISRÓL
A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRA
A mai fogyasztási kultúra hozzájárul természeti
tőkénk kimerüléséhez, és jelentősen megterheli az
éghajlatot. Jelenleg az ember a Föld erőforrásainak 1,7-szeresét használja fel. A körforgásos
gazdaságra vonatkozó cselekvési terve és biogazdasági stratégiája révén a Bizottság egy körforgásosabb
pályára állította az uniós gazdaságot.
A körforgásos gazdaság:
• 2030-ra ez Európában 1,8 billió euró értékű nettó
gazdasági haszonhoz vezethet
• 2030-ra az EU egészében több mint 1 millió új
munkahelyet teremthet
• és központi szerepet játszhat az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentésében.

IDŐTÁLLÓ ENERGIA, ÉPÜLETEK
ÉS MOBILITÁS
Az EU ugyan a világ élvonalába tartozik, de további
erőfeszítések szükségesek a megújuló energia, az
energiahatékony épületek és a klímasemleges közlekedés előmozdítása érdekében. Az épületek például az
energiafogyasztás mintegy 40%-áért, a közlekedés
pedig az európai üvegházhatásúgáz-kibocsátás 27%áért felelős.
A tiszta energia lehetőséget teremt
a munkahelyteremtésre és a növekedésre.
• 2030-ra a megújuló energiával kapcsolatos
technológiák területén állami és
magánberuházások mozgósítása révén 900,000 új
munkahely jöhet létre
• az EU évente 300 milliárd eurót takaríthat meg
a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség
csökkentésével

FENNTARTHATÓSÁG A TERMELŐTŐL
A FOGYASZTÓIG
Az élelmiszer-termelés továbbra is terhet ró környezetünkre, ráadásul élelmiszereink 20%-a hulladékként
végzi. Az uniós mezőgazdaság valódi előrehaladást ért
el az éghajlat és a környezet terén: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 1990 óta 17,7%-kal mérséklődött,
a folyók nitrátszintjében pedig 20%-os csökkenés
következett be. Azonban további erőfeszítések szükségesek az élelmiszerlánc egészében.
Egy globális élelmiszer- és mezőgazdasági rendszer:
• 2030-ig több mint 1,8 billió EUR értékű gazdasági
értéket teremtene
• 2050-re 200 millió új munkahelyet hozna létre,
• tápláló élelmiszereket biztosítana a világ növekvő
népessége számára
• magasabb jövedelmekhez vezetne, és elősegítené
a természeti erőforrások helyreállítását
• csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását
és jóval ellenállóbb lenne az éghajlatváltozással
kapcsolatos kockázatokkal szemben
A TÁRSADALMILAG IGAZSÁGOS
ÁTMENET BIZTOSÍTÁSA
A technológiai, strukturális és demográfiai változások,
amelyek minden korábbinál összekapcsoltabb világunkban végbemennek, átalakítják a munka jellegét.
Az EU szociális jóléti modelljével összhangban a fenntartható gazdaságra való átállás során senkit nem
hagyunk ki, és egyetlen régió sem marad magára.
A szociális beruházásoknak ezért továbbra is
a kiemelt prioritások között kell maradniuk, többek
között a következő területeken::
• oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás
• munkafeltételek
• egészségügyi ellátás és tartós ápolás-gondozás
• társadalmi befogadás és kisebbségi jogok
• nemek közötti egyenlőség
• vidékfejlesztés

HOGYAN ÉRJÜK EL MINDEZT?
A fenntartható Európa felé való átmenetet 2030-ra lehetővé tevő legfontosabb támogató eszközök:

>

Oktatás, képzés, tudomány, technológia, kutatás, innováció és digitalizáció. A mesterséges intelligencia például
számos területen jelentősen növelheti a termelékenységet az egészségügyi ellátástól kezdve a hatékonyabb
gazdálkodásig.

>

Pénzügy, árképzés, adózás és verseny: Az európai beruházási terv mozgósítani tudja a fenntartható átálláshoz
szükséges források egy részét, a fenntartható finanszírozásról szóló cselekvési terv pedig hozzájárul a finanszírozás fenntartható pályára állításához. Az adórendszereket és az árképzést úgy kell kialakítani, hogy azok
tükrözzék a termelés valós környezeti és társadalmi költségeit, és biztosítsák, hogy a fenntartható termékek és
szolgáltatások váljanak a legmegfizethetőbbekké.

>

A vállalati társadalmi felelősségvállalás: A társadalmi és környezeti szempontból felelősségteljes vállalkozások
létrehozása fenntarthatóbb nyereséghez és növekedéshez, új piaci lehetőségekhez vezethet, és a részvényesek
számára hosszú távú értéket tud teremteni.

>

Nyitott és szabályokon alapuló kereskedelem: Azáltal, hogy a fenntartható fejlődési célokkal összhangban előmozdítjuk a nemzetközi szabályokat és a globális szabványokat, és gondoskodunk arról, hogy a kereskedelem
mindenki számára előnyös legyen, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megvalósuljon a fenntartható Európa egy
fenntartható világban.

>

Irányítás és szakpolitikai koherencia: A jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok; a béke, a jogérvényesülés és az erős intézmények; a jogalkotás minőségének javítása és a jobb irányítás – ezek az elvek alkotják
építményünk alapjait. Valamennyi szereplő – egyének, vállalkozások, a civil társadalom és a közszféra – közös
erőfeszítése szükséges.

>

Az EU globális úttörő szerepe Az EU – a világ legsikeresebb békeprojektje és számos, a legátfogóbbak közé
tartozó fenntarthatósági megoldás kezdeményezője – egyaránt rendelkezik a fenntartható növekedéshez szükséges hitelességgel és gyakorlati megoldásokkal.

A TOVÁBBI LÉPÉSEK
Az Európa jövőjéről szóló fehér könyvvel 2017 márciusában elindított szélesebb körű eszmecsere részeként
a Bizottság 3 forgatókönyvet vázol fel, hogy előremutató vitát indítson a fenntartható fejlődési célok legmegfelelőbb megvalósításáról:

1

2

3

1. forgatókönyv.
Átfogó európai fenntarthatósági
stratégia

2. forgatókönyv.
A fenntartható fejlődési célok
érvényesítésének folytatása
valamennyi releváns uniós
politikában

3. forgatókönyv.
Fokozott összpontosítás a külső
fellépésekre

Az EU és a tagállamok által hozott
intézkedéseket hatékonyan összehangolnák és nyomon követnék
a 2030-ra kitűzött konkrét és
határidőhöz kötött célok révén.

A fenntartható fejlődési célok
továbbra is inspirálják a Bizottság
politikai döntéshozatalát, de nem
kényszerítik az uniós tagállamokat
a fenntartható fejlődési célokra
vonatkozó uniós közös kötelezettségvállalások teljesítésére.

Mivel az EU már most is vezető
szerepet tölt be, összpontosíthatna arra, hogy segítse a világ
többi részének felzárkózását,
ugyanakkor uniós szinten is javítsa
az eredményeket.

IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS:

2019. április:

április 8.
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május 23–26.
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2019 nyara:
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2019. szeptember:
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Az ENSZ magas szintű politikai fóruma a fenntartható fejlődésről
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