DISCUSSIENOTA
NAAR EEN DUURZAAM EUROPA
IN 2030

Europa heeft een sterke uitgangspositie en een goede staat van dienst op het gebied van duurzame ontwikkeling, maar
de uitdagingen op het gebied van de duurzaamheid waarmee de wereld geconfronteerd wordt, kunnen we niet ontkennen. De EU is goed geplaatst om wereldwijd de voortrekkersrol te spelen in de transitie naar duurzaamheid, waarbij
zij mondiale normen helpt vastleggen en maatschappelijk en economisch voordeel haalt uit haar rol als voorloper. De
Commissie presenteert vandaag scenario’s voor de wijze waarop de EU en haar lidstaten de leiding kunnen nemen in
de transitie naar duurzaamheid ten voordele van iedereen en hoe Europa gevolg kan geven aan de doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties voor 2030.

WAAR STAAN WE NU?
Sinds het begin van het mandaat van
de Commissie-Juncker in 2014 is al
veel werk verricht: zo zijn de prioriteiten voor duurzame ontwikkeling onder
meer geïntegreerd in de belangrijkste horizontale agenda’s en sectorale
beleidslijnen en initiatieven. De EU was
één van de drijvende krachten achter
de vaststelling van de Agenda 2030
voor duurzame ontwikkeling van de
Verenigde Naties en de bijhorende
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s), en samen met haar lidstaten
behoort de EU tot de wereldtop op het
vlak van de uitvoering van de SDG’s.

Wereldwijd staan zeven van de EU-27-lidstaten in de TOP 10 van de
mondiale SDG Index-rangschikking, terwijl alle EU-27-lidstaten tot de
TOP 50 (van de 156) behoren.
De EU-27-lidstaten behalen gemiddeld de hoogste score voor SDG 1 (Een
einde aan alle vormen van armoede, overal ter wereld).
De EU-27-lidstaten behalen gemiddeld de tweede hoogste score voor
SDG 3 (Gezondheid en welzijn voor iedereen, op elke leeftijd).
De EU-27-lidstaten behalen gemiddeld de laagste score voor SDG 12
(Duurzame productie- en consumptiepatronen) en voor SDG 14 (Behoud en
duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene rijkdommen met het oog
op duurzame ontwikkeling).
Er zijn grote verschillen tussen de lidstaten wat de verwezenlijking
van SDG 10 (Minder ongelijkheid binnen en tussen landen) betreft.
De voorbije vijf jaar heeft de EU goede vooruitgang geboekt met
betrekking tot bijna alle duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
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TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN EN KANSEN
Veel van de bestaande uitdagingen zijn prangend geworden en er zijn nieuwe uitdagingen bijgekomen die de economische welvaart, onze maatschappij en ons milieu bedreigen. Om voor iedereen een betere toekomst te kunnen
waarborgen, hebben we een vernieuwde vorm van duurzame economische groei nodig.
VAN EEN LINEAIRE NAAR EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE
De huidige consumptiecultuur draagt bij aan de uitputting van ons natuurlijk kapitaal en zet het klimaat
onder druk. De hoeveelheid hulpbronnen die de
mensheid momenteel verbruikt, komt overeen
met 1,7 maal de capaciteit van de aarde. De
Commissie heeft de economie van de EU naar een
meer circulaire economie geleid door middel van haar
actieplan voor de circulaire economie en de strategie
voor de bio-economie.
Een circulaire economie heeft het potentieel om
• een economische nettowinst van 1,8 biljoen EUR in
Europa te genereren tegen 2030,
• meer dan 1 miljoen nieuwe banen in de gehele EU
te creëren tegen 2030 en
• essentieel te zijn om de broeikasgasemissies te
verminderen.

TOEKOMSTBESTENDIGE ENERGIE,
GEBOUWEN EN MOBILITEIT
De EU behoort tot de wereldtop, maar er moet meer
worden gedaan om hernieuwbare energie, energie-efficiënte gebouwen en klimaatneutraal vervoer te
stimuleren. Gebouwen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer 40 % van het energieverbruik
en het vervoer is goed voor 27 % van de Europese
broeikasgasemissies;
Schone energie biedt kansen voor groei en
werkgelegenheid:
• door publieke en particuliere investeringen te
mobiliseren kunnen tegen 2030 900 000 banen
worden gecreëerd op het gebied van technologieën
voor hernieuwbare energie,
• de EU kan jaarlijks 300 miljard EUR besparen door
haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te
verminderen.

DUURZAAMHEID VAN BOER TOT BORD
De productie van levensmiddelen weegt nog steeds
zwaar op ons milieu, terwijl 20 % van ons voedsel verloren gaat. De landbouw in de EU heeft reële vooruitgang geboekt op het vlak van klimaat en milieu en
heeft sinds 1990 de broeikasgasemissies met 20 % en
het nitraatgehalte van de rivieren met 17,7 % teruggedrongen. Maar er moet nog meer worden gedaan in
de gehele voedselketen.
Een mondiaal voedsel- en landbouwsysteem kan
• nieuwe economische waarde creëren van meer dan
1,8 biljoen EUR tegen 2030,
• 200 miljoen banen scheppen tegen 2050,
• voedzame levensmiddelen leveren voor een
groeiende wereldbevolking,
• leiden tot hogere inkomens en bijdragen aan het
herstel van natuurlijke hulpbronnen,
• de broeikasgasemissies verminderen en veel beter
bestand zijn tegen klimaatrisico’s.

ZORGEN VOOR EEN SOCIAAL
RECHTVAARDIGE TRANSITIE
Technologische, structurele en demografische veranderingen in een wereld met een toenemende
interconnectiviteit wijzigen de aard van het werk. In
overeenstemming met het socialezekerheidsmodel
van de EU mag niemand en geen enkele regio achterblijven in de transitie naar een duurzame economie.
Sociale investeringen moeten een topprioriteit blijven
onder meer op het gebied van:
• onderwijs, opleiding en levenslang leren
• arbeidsomstandigheden
• gezondheidszorg en langdurige zorg
• sociale inclusie en rechten van minderheden
• gendergelijkheid
• plattelandsontwikkeling

HOE BEREIKEN WIJ DIT?
De cruciale aanjagers voor de transitie naar een duurzaam Europa tegen 2030 zijn:

>

onderwijs, opleiding, wetenschap, technologie, onderzoek, innovatie en digitalisering: kunstmatige
intelligentie kan bijvoorbeeld de productiviteit sterk verhogen op veel gebieden, gaande van gezondheidszorg
tot een efficiëntere landbouw,

>

financiering, prijsstelling, belastingen en mededinging: het investeringsplan voor Europa kan een deel
van de middelen die nodig zijn voor een duurzame transitie mobiliseren en het actieplan inzake duurzame
financiering zal bijdragen aan de integratie van het aspect duurzaamheid in de financiering. Belastingstelsels
en prijsstelling moeten een weerspiegeling vormen van de werkelijke sociale en milieukosten van de productie
en ervoor zorgen dat duurzame producten en diensten de meest betaalbare worden.

>

maatschappelijk verantwoord ondernemen: de totstandbrenging van sociaal en ecologisch verantwoorde
bedrijven kan leiden tot duurzamere winst en groei, nieuwe marktkansen en langetermijnwaarde voor de
aandeelhouders,

>

open en op regels gebaseerde handel: door internationale regels en mondiale normen die in overeenstemming zijn met de SDG’s te bevorderen en ervoor te zorgen dat de handel iedereen ten goede komt, kunnen we
bijdragen aan de verwezenlijking van een duurzaam Europa in een duurzame wereld.

>

bestuur en beleidscoherentie: de rechtsstaat, democratie en grondrechten; vrede, rechtvaardigheid en sterke
instellingen; goed bestuur en de beginselen van betere regelgeving zijn de grondslagen waarop wij voortbouwen. Alle actoren — burgers, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de publieke sector — moeten
hierbij worden betrokken.

>

De EU als mondiale pionier: als het meest succesvolle vredesproject ter wereld beschikt de EU, die zelf aan
de oorsprong ligt van vele van de meest alomvattende oplossingen met betrekking tot duurzaamheid, over de
nodige geloofwaardigheid en over de praktische oplossingen die nodig zijn voor duurzame groei.

VOLGENDE STAPPEN
Als onderdeel van de bredere reflectie die in maart 2017 werd ingeleid door het Witboek over de toekomst van
Europa schetst de Commissie drie scenario’s om een toekomstgericht debat op gang te brengen over de beste
manier om gevolg te geven aan de SDG’s:
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Scenario 1:
een overkoepelende EU-strategie
met betrekking tot de SDG’s.

Scenario 2:
verdere integratie van de
SDG’s in alle relevante
beleidsmaatregelen van de EU.

Scenario 3:
meer nadruk leggen op het
externe optreden.

De maatregelen van de EU en
haar lidstaten zouden doeltreffend
worden gecoördineerd en opgevolgd door middel van concrete en
tijdgebonden doelstellingen voor
2030.

De SDG’s zullen de politieke besluitvorming van de Commissie blijven
inspireren, maar de lidstaten van
de EU worden niet gedwongen om
de collectieve SDG-afspraken van
de EU te behalen.

Aangezien de EU nu al een voortrekker is, zou zij zich nu kunnen
inspannen om de rest van de
wereld bij te staan bij het wegwerken van hun achterstand en tegelijk verbeteringen op het niveau
van de EU nastreven.

TIJDSCHEMA:

April 2019:

8/04:
top op hoog politiek niveau van het Europees Centrum voor politieke strategie “Sustainable
Europe 2030: From Goals to Delivery”

Mei 2019:

23/05-26/05:
verkiezingen voor het Europees Parlement

Juni 2019:

strategische agenda 2019-2024 van de EU

Juli 2019:

9/07-18/07:
politiek forum voor duurzame ontwikkeling
Zomer 2019:
vaststelling van de prioriteiten van de volgende Commissie

September 2019:

24/09-25/09:
politiek forum op hoog niveau voor duurzame ontwikkeling van de VN
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