DISKUSSIONSUNDERLAG
MOT ETT HÅLLBART EU 2030

EU har ett starkt utgångsläge med goda resultat när det gäller hållbar utveckling, men hållbarheten är en global utmaning. I omställningen till hållbarhet kan EU ta ledningen globalt och bidra till att skriva den internationella regelboken,
och kan då dra nytta av de samhälleliga och ekonomiska fördelarna för den som tar täten. Kommissionen lägger i dag
fram olika scenarier för hur EU och medlemsländerna kan gå i bräschen för omställningen till hållbarhet på ett sätt
som gynnar alla och för hur EU kan uppnå FN-målen för hållbar utveckling 2030.

NULÄGET
Sedan Junckerkommissionen tillträdde
2014 har mycket gjorts. Principen om
hållbar utveckling har integrerats såväl
i de viktigaste övergripande strategierna som i sektorsspecifika strategier
och initiativ. EU var en av de drivande
krafterna bakom FN:s Agenda 2030 för
hållbar utveckling och hållbarhetsmålen. EU och dess medlemsländer hör
till dem som har bäst resultat i världen
med hållbarhetsmålen.

I en global jämförelse hör sju av 27 EU-länder till de tio bästa länderna
i det globala indexet för hållbar utveckling, och samtliga 27 EU-länder
hör till de femtio bästa (av 156 länder).

EU-27-länderna har högst genomsnittspoäng för mål 1 (Ingen fattigdom).

EU-27-länderna har näst högst genomsnittspoäng för mål 3 (Hälsa och
välbefinnande).

EU-27-länderna har lägst genomsnittspoäng för mål 12 (Ansvarsfull
konsumtion och produktion) och mål 14 (Liv i vatten).

Det finns betydande skillnader mellan och inom EU-länderna när det
gäller mål 10 (Minskad ojämlikhet).
De senaste fem åren har EU gjort framsteg mot nästan alla
hållbarhetsmål.
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Källa: SDSN SDG Index, Eurostat, Hållbar utveckling i Europeiska unionen, upplaga
2018.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Många utmaningar har blivit akuta och nya har tillkommit, vilket utgör ett hot mot det ekonomiska välståndet,
samhället och miljön. För att skapa en bättre framtid för alla behövs det en ny form av hållbar ekonomisk tillväxt:

FRÅN EN LINJÄR TILL EN
CIRKULÄR EKONOMI
Dagens konsumtionssamhälle bidrar till utarmningen
av naturtillgångarna och är ett hot mot klimatet. Som
det är nu använder vi resurser som motsvarar
kapaciteten hos 1,7 jordklot. Kommissionen har
gjort EU:s ekonomi mer cirkulär genom handlingsplanen
för den cirkulära ekonomin och bioekonomistrategin.
Den cirkulära ekonomin har potential att:
• generera en ekonomisk nettovinst på 1,8 biljoner
euro senast 2030,
• skapa över en miljon nya arbetstillfällen i hela EU
senast 2030, och
• bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

FRAMTIDSSÄKRA ENERGIKÄLLOR,
BYGGNADER OCH TRANSPORTER

HÅLLBARHET FRÅN JORD TILL BORD
Livsmedelsproduktionen sätter fortsättningsvis press
på klimatet, samtidigt som 20 % av våra livsmedel
slängs bort. Jordbrukssektorn i EU har gjort stora
framsteg inom klimat och miljö. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 20 % och nitrathalterna
i vattendrag har sjunkit med 17,7 % sedan 1990. Mer
måste dock göras inom hela livsmedelskedjan.
Ett globalt livsmedels- och jordbrukssystem kan
• generera nytt ekonomiskt värde på över 1,8 biljoner
euro senast 2030,
• skapa 200 miljoner arbetstillfällen senast 2050,
• se till att det finns näringsrik mat för den växande
befolkningen i världen,
• generera högre inkomster, bidra till att återställa
naturresurser,
• minska utsläppen av växthusgaser och ha större
motståndskraft mot klimatrisker.

GARANTERA EN SOCIALT
RÄTTVIS OMSTÄLLNING

EU hör till de ledande i världen men eftersom byggnader står för cirka 40 % av energiförbrukningen och
transporter för 27 % av växthusgasutsläppen i EU
måste mer göras för att främja förnybar energi, energieffektiva byggnader och klimatneutrala transporter.

Tekniska, strukturella och demografiska förändringar
i en mer sammanlänkad värld håller på att förändra
arbetets natur. I enlighet med den europeiska välfärdsmodellen får omställningen till en hållbar ekonomi
inte leda till att människor eller orter missgynnas.

Ren energi ger möjlighet till sysselsättning och
tillväxt:
• Genom att mobilisera offentliga och privata
investeringar kan 900 000 arbetstillfällen skapas
inom förnybar energi fram till 2030.
• EU kan spara 300 miljarder euro per år genom att
minska beroendet av fossila bränslen.

Sociala investeringar måste fortfarande ha högsta
prioritet inom
• utbildning och livslångt lärande
• arbetsvillkor
• hälso- och sjukvård och långvarig vård
• social inkludering och minoritetsrättigheter
• jämställdhet
• landsbygdsutveckling

HUR NÅR VI VÅRT MÅL?
Omställningen till ett hållbart EU 2030 möjliggörs av följande:

>

Utbildning, vetenskap, teknik, forskning, innovation och digitalisering. Exempelvis artificiell intelligens kan avsevärt öka produktiviteten på många områden – allt från hälso- och sjukvård till effektivare jordbruk.

>

Finansiering, prissättning, beskattning och konkurrens: Investeringsplanen för Europa och kommissionens
handlingsplan för hållbar finansiering kommer att vara viktiga när det gäller att trygga hållbar finansiering.
Skattesystem och prissättning måste utformas så att de tar hänsyn till produktionens verkliga miljömässiga
och sociala kostnader och garantera att hållbara varor och tjänster blir det billigaste alternativet.

>

Företagens sociala ansvar: Med företag som tar sitt sociala och miljömässiga ansvar kan man skapa hållbarare
vinster och tillväxt, nya möjligheter på marknaden och långsiktigt värde för aktieägarna.

>

Öppen och regelbaserad handel: Genom att främja internationella regler och globala standarder som följer
hållbarhetsmålen och se till att handeln gynnar alla, kan vi bidra till ett hållbart EU i en hållbar värld.

>

Styrelseformer och politisk enhet: Grunden för EU är rättsstatsprincipen, demokrati och grundläggande rättigheter, fred, rättvisa och starka institutioner, goda styrelseformer och principer om bättre lagstiftning. Alla
måste vara med och verka aktivt för omställningen till ett hållbart samhälle, däribland enskilda, näringsliv,
civilsamhället och det allmänna.

>

EU en global föregångare: EU är det mest framgångsrika fredsprojektet i världen och är ursprunget till många
av de mest heltäckande hållbarhetslösningarna. EU har därmed både den trovärdighet och de praktiska lösningar som krävs för hållbar tillväxt.

VAD HÄNDER NU?
Som ett led i den mer omfattande diskussion som inleddes med vitboken om EU:s framtid i mars 2017 lägger kommissionen fram tre scenarier som är tänkta att väcka en framåtblickande debatt om uppföljningen av
hållbarhetsmålen.
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Scenario 1.
En övergripande EU-strategi för
hållbarhetsmålen

Scenario 2.
Fortsatt integrering av
hållbarhetsmålen i all relevant
EU-politik

Scenario 3.
Ett kraftigare fokus på yttre
åtgärder

De åtgärder som EU och medlemsländerna vidtar ska samordnas och
övervakas med hjälp av konkreta
och tidsbundna mål för 2030.

Hållbarhetsmålen fortsätter att
beaktas i de politiska beslut som
kommissionen fattar, men medlemsländerna måste inte följa EU:s
kollektiva åtaganden när det gäller
dessa mål.

Eftersom EU redan har ett försprång satsar man på att hjälpa
resten av världen att komma i fatt
samtidigt som man strävar efter
att förbättra situationen inom EU.
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