En hållbar framtid är fortfarande möjlig: var ska åtgärder sättas in?
Det är fortfarande möjligt att uppnå Europas hållbarhetsvision med låga koldioxidutsläpp. I
rapporten skissas sju viktiga områden som kräver kraftfulla insatser för att få Europa på rätt
spår för att nå målen och ambitionerna för 2030 och 2050.
1. Inse den befintliga miljöpolitikens ouppfyllda potential. Ett fullständigt
genomförande av nu gällande politik skulle ta Europa bra mycket närmare miljömålen
fram till 2030.
2. Använd hållbarhet som ram för beslutsfattande. Utveckling av långsiktiga
beslutsramar med bindande mål – börja med livsmedelssystemet, kemikalier och
markanvändning – kommer att stimulera och vägleda samstämmiga åtgärder tvärs
igenom politiska områden och samhället.
3. Leda internationell handling mot hållbarhet. EU bör använda sitt diplomatiska och
ekonomiska inflytande till att främja ambitiösa internationella avtal inom områden
som biologisk mångfald och resursanvändning.
4. Främja innovation i hela samhället . En kursändring kommer till stor del att vara
beroende av uppkomsten och spridningen av olika former av innovation, som kan
inspirera nya sätt att tänka och leva på.
5. Trappa upp investeringar och styra finanssektorn mot hållbara projekt och
företag. Detta kräver investeringar i framtiden som till fullo utnyttjar allmänna medel
för att stödja innovation och naturbaserade lösningar, genomföra hållbara
upphandlingar och stödja drabbade sektorer och regioner. Det förutsätter också att
finanssektorn engageras i hållbara investeringar genom att implementera och bygga
vidare på EU:s handlingsplan för hållbar finansiering.
6. Hantera risker och garantera en socialt rättvis omställning. En framgångsrik
omställning till hållbarhet kommer att kräva att samhällen erkänner potentiella risker,
möjligheter och kompromisser, samt finner sätt att hantera dem. EU:s och
medlemsstaternas nationella politik spelar en avgörande roll för att uppnå en ”rättvis
omställning” så att ingen halkar efter.
7. Skapa mer kunskap och kunnande. Detta förutsätter ytterligare fokus på att förstå
de system som driver fram miljöbelastningar, vägval för hållbarhet, lovande initiativ
och hinder för förändring. Ytterligare kapacitet måste byggas upp för att navigera i en
snabbt föränderlig värld genom att investera i utbildning och färdigheter.

