Det 6. SCENARIE
ET BÆREDYGTIGT EU FOR
BORGERnE
EU BLIVER EN KATALYSATOR FOR
BÆREDYGTIGHED I EU OG
GLOBALT

HVORFOR OG HVORDAN?
I et scenarie, hvor bæredygtighed er centralt i det
europæiske projekt, vil EU 27 prioritere borgernes
interesser i EU og globalt. EU vil have et stærkt fokus
på centrale, sociale værdier – demokrati og deltagelse,
social retfærdighed, solidaritet og bæredygtighed,
respekt for retsstatsprincippet og menneskerettigheder,
både i EU og globalt.
Borgerne ønsker økonomisk, social og miljømæssig
velfærd. Økonomisk velværd i form af velstand for alle,
hvilket begynder med omfordeling af rigdom. Offentlige
tjenester af kvalitet for alle skal skabe social velfærd,
der er til at betale, fremme kulturel mangfoldighed og et
omsorgsfuldt samfund.
Miljømæssig velfærd som del af et sundt miljø, der
opretholder alt liv på Jorden og beskytter vores jord,
vand og luft, skal give næringsrige og sunde fødevarer,
hvor klimaændringerne minimeres.
Som følge af dette fokus vil EU 27 medføre en bedre
sundhed og livskvalitet for dets borgere. Dette vil øge
offentlighedens tillid til de europæiske institutioner. EU
vil bevæge sig væk fra det nuværende fokus, hvor
kommercielle og erhvervsmæssige interesser alt for
ofte prioriteres over offentlige interesser. Beslutninger
tages af hensyn til den almene interesse, og
gennemsigtige, ansvarlige og inkluderende institutioner
vil være normen.
EU 27 vil sørge for, at politikker, der er vedtaget af
medlemsstaterne, gennemføres fuldt ud og håndhæves.
Skandaler som Dieselgate, der forårsagede titusindvis
af for tidlige dødsfald, vil ikke blive gentaget.

I 2025 BETYDER DET:
Dagsordenen for bæredygtig udvikling i 2030, herunder
principperne og Verdensmålene (SDG’erne), efterleves:
ingen tabes på gulvet, EU anvender kun sin rimelige
andel af jordens ressourcer og lever inden for de
planetære grænser, og respekten for
menneskerettighederne udgør kernen af EU's og
medlemsstaternes politiske beslutningstagning.
Fuldstændig gennemførelse af Paris-aftalen ved at
afkarbonisere økonomien, øge energieffektiviteten og
fremskynde den retfærdige og bæredygtige overgang til
ren og billig vedvarende energi baseret på principperne
om klimaretfærdighed for at begrænse den globale
opvarmning til 1,5 ° C.
Begrebet "bedre regulering" indebærer, at alle EU's
politikker, love og reguleringer fokuserer på at medføre
politisk sammenhæng mod bæredygtig udvikling og
håndhævelse af høje standarder for beskæftigelse,
sundhed, sikkerhed og miljø, der giver konkrete fordele
for alle borgere og regenereringen af miljøet og
naturen. Politisk sammenhæng som et centralt mål vil
stoppe negative eksternaliteter af EU’s politikker for
det Globale Syd og udfasningen af skadelige perverse
offentlige tilskud, især til ubæredygtig
fødevareproduktion og fossile brændstoffer.
Virksomheder og deres datterselskaber uden for EU og
gennem hele deres forsyningskæder er gennem
lovgivning forpligtede til at vurdere, afbøde og forhindre
negative konsekvenser inden for miljø og
menneskerettigheder af deres forretningsaktiviteter
globalt.

International handel anerkendes som et middel til at nå
sociale, miljømæssige og økonomiske mål, ikke som et
mål i sig selv. En positiv dagsorden for handels- og
investeringsaftaler vil primært blive udformet for at
fremme velfærd og offentlighedens interesser i stedet
for at levere omkostningsreduktioner for virksomheder.
EU vil hæve barren for alle andre regioner og aktivt
modvirke et ræs mod bunden.
Gennem styrkelse af et repræsentativt
deltagerdemokrati og tilvejebringelse af civilt rum for
borgernes deltagelse ud over valg, kan borgerne bedre
engagere sig i det europæiske projekt og danne en
positiv europæisk vision for fremtiden.
EU 27 og medlemsstaterne vil overveje uddannelse
som et offentligt ansvar, der tilbyder livslang læring for
alle med henblik på at udvikle aktivt medborgerskab,
kritisk tænkning, social inklusion, kulturel
mangfoldighed og forståelse for bæredygtig udvikling
og menneskerettigheder.
Ligestilling og kvinders og pigers rettigheder vil blive
prioritet i alle EU’s politikker og praksisser, både inden
for og uden for EU.
En retfærdig overgang til en grøn og socialt retfærdig
økonomi, hvor vores menneskelige og naturlige
ressourcer er værdsat, inden for de planetære
grænser.
En europæisk social model giver fuldstændig
beskyttelse til alle arbejdstagere, alle forbrugere og alle
generationer, som bor i EU.
Effektive og samordnede skatteforanstaltninger betyder,
at alle virksomheder betaler passende skatter og
bidrager til de nationale, offentlige budgetter for
socioøkonomisk velfærd. EU 27 vil effektivt bekæmpe
skatteunddragelse og lukke europæiske skattely.
EU genopfinder sig selv og formår at kommunikere
fordele, rettigheder og beskyttelse. Godkendelsen af
og tilliden til de europæiske institutioner vil stige, da
borgerne oplever fordelene ved europæisk
samarbejde.
Politiske siloer afmonteres, uoverensstemmelser og
modsætninger løses. Alle politikker og programmer
bidrager til dagsordenen for bæredygtig udvikling.

INDVIRKNING PÅ POLITIKKERNE
Kapacitet til at imødekomme borgernes bekymringer
og demokratisering
• EU 27 vil indføre nye metoder til at øge borgernes og
civilsamfundets indflydelse på centrale europæiske
politikker og give dem en større rolle i EU's
beslutningstagning for at styrke åbenhed, deltagelse
ogansvarlighed.
Klima og et sundt miljø
• Der er fastsat fælles standarder, der medfører ren
luft og vand, vedvarende og fællesskabsbaseret energi
og sikker og sund mad til alle. Ambitiøse
foranstaltninger til at udfase fossile brændstoffer og
den ikke-bæredygtige udnyttelse af naturressourcer,
herunder fra det Globale Syd, gennemføres, hvilket
betyder, at EU bruger en rimelig andel naturressourcer
(tilstrækkelighed).
Sociale og inkluderende politikker
• Alle europæiske borgere og beboere nyder samme
beskyttelsesniveau, baseret på internationale
menneskerettigheder. Indkomstforskelle er mindsket,
ligestillingsmål nås, velfærden er forbedret og
sundhedsforskelle mindskes inden for og mellem lande
og på tværs af generationer.
Handelspolitik
• Handelspolitikker bliver mere transparente og
bidrager til opfyldelsen af sociale og miljømæssige
mål, herunder globale klimaaftaler, beskyttelse af
borgernes sundhed og trivsel og er i
overensstemmelse med grundlæggende
rettigheder.
Udenrigspolitik, migration og internationalt samarbejde
• EU har en ledende rolle i at sikre et menneskeligt
svar på global migration til gavn og beskyttelse af alle
involverede. EU bidrager med sin retfærdige andel,
både som donor og som vært for flygtninge, og
leverer lige og retfærdig adgang til tjenester for alle.
• EU er fortsat en vigtig donor til at gennemføre sine
forpligtelser til beskyttelse af menneskerettighederne
i sit internationale samarbejde. EU støtter aktivt
bindende regler i forhold til menneskerettigheder for
sine virksomheder, der opererer i lande uden for EU.
Budgetter
• EU’s budgetter lever op til deres potentiale som
katalysatorer for bæredygtighed, økonomisk
retfærdighed og velfærd, for at bevare og genoprette
naturressourcer og biodiversitet. Det omfatter
deltagerbaserede værktøjer samt mekanismer, som
styrker ansvarligheden. Med andre ord vil det være et
budget for folket.
• Flere progressive skattepolitikker og et skift fra skat
på arbejde til skat på ressourcer.

ILLUSTRATIVE SNAPSHOTS
Handel, regional udvikling og fødevarepolitikker
tilskynder lokale, nationale og regionale myndigheder
til at udvikle bæredygtige og lokale energi- og
fødevareproduktionssystemer: lokal produktion til
lokale behov. International handel baseres på
bæredygtige principper.
Et EU-agentur for håndhævelse overvåger
gennemførelsen af EU-lovgivning og reagerer hurtigt,
hvis nødvendigt. Blandt andre opgaver overvåger dette
organ aktivt emissioner fra en bred vifte af produkter
(biler, husholdningsapparater mv.) i overensstemmelse
med de aftalte standarder og anvender effektive
sanktioner i tilfælde af brud på reglerne.
EU-budget og indikatorer: En ny definition for den
økonomiske udvikling i EU offentliggøres
regelmæssigt, hvilket går ud over BNP og vejleder og
måler udgifternes påvirkning af bæredygtig velfærd for
alle borgere og deres miljø. Alle udgiftslinjer er helt
bæredygtige, hvilket resulterer i mere målrettede
udgifter og større sammenkobling af ressourcer med
medlemsstaternes og regionernes resultater med
henblik på at nå EU's 2030-Agenda for bæredygtig
udvikling.
Energi-, klima- og socialpolitik: EU 27 indfører en
fond, der skal gøre 50 millioner huse i EU
energineutrale og derved sænke leveomkostningerne
for borgerne, standse energifattigdom og drastisk
reducere drivhusgasemissionerne.
Ny og effektiv deltagelse af civilsamfundet forbedrer
demokrati, transparent regeringsførelse og EUborgernes tillid til at opbygge et positivt og bæredygtigt
EU.
Europæere spiser sundere fødevarer produceret af
reformerede europæiske landbrugssystemer, og de
nyder adgang til restaureret europæisk natur og
flere grønne områder i byerne.
EU’s økosystemer er tilstrækkeligt beskyttede og
genoprettede til at kunne levere sociale, økonomiske
og sundhedsmæssige fordele. Naturbaserede
løsninger er kernen i EU’s udvikling.
Fri bevægelighed: EU garanterer effektiv, fri
bevægelighed for alle mennesker, der bor i EU.
EU's lovgivning for tilgængelighed vil blive vedtaget
for, at de 80 millioner handicappede i EU, der i
øjeblikket ikke kan bruge almindelige produkter og
tjenester, kan deltage på lige fod med andre.

