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Agenda 2030 i EU-politiken

I november 2016 lade kommissionen fram sin strategi Nästa steg för en hållbar 
europeisk framtid för att genomföra 2030-agendan och hållbarhetsmålen.

 EU har för avsikt att vara en föregångare när det gäller att genomföra 2030-
agendan och nå målen för hållbar utveckling, tillsammans med 
medlemsstaterna i enlighet med subsidiaritetsprincipen. 

 2030-agendan kommer att bidra till att ytterligare fläta samman EU:s yttre 
åtgärder med dess övriga politik och skapa större samstämmighet mellan 
dess finansieringsinstrument.

 2030-agendan ger EU möjlighet att fast förankra sin strategiska inriktning i 
den globala strävan att bygga en hållbar framtid som unionen har utformat 
tillsammans med sina samarbetsparter. 

 Många av EU:s politiska åtgärder syftar redan till hållbar utveckling, och målen 
för hållbar utveckling är införlivade med kommissionens alla tio prioriteringar.
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De viktigaste åtgärderna för att genomföra 2030-agendan:

 Föra in hållbarhetsmålen i alla EU-initiativ och låta principen om hållbar utveckling 
genomsyra EU:s politik

 Regelbundet rapportera om EU:s resultat från och med 2017

 Samarbeta med EU-länderna, Europaparlamentet och andra EU-institutioner, 
internationella organisationer, civilsamhällesorganisationer, allmänheten och andra 
aktörer.

 Inrätta en plattform med olika aktörer som bland annat ska utbyta bra metoder för att 
genomföra målen i olika sektorer, i medlemsländerna och på EU-nivå

 Utforma en långsiktig vision för tiden efter 2020.

För att främja hållbar utveckling i hela världen kommer EU att fortsätta sitt samarbete 
med externa partner, använda alla sina utrikespolitiska verktyg och stödja arbetet i 
utvecklingsländerna. 
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Några europeiska nedslag

Belgien: flera kommuner ”lokaliserar” målen med stöd från SKL:s
motsvarighet i Wallonien, Bryssel och Flandern. Mjukvara för att
länka indikatorer i lokala utvecklingsplaner till SDGs.

Danmark: danska regeringen, KL och DR har överenskommit om
partnerskap i samhället för att nå SDGs.

Tyskland: flera kommuner har undertecknat en deklaration. 11
bundesländer har reviderat eller tagit fram nya hållbarhetsstrategier,
intresseorganisationerna för kommuner och landsting har tagit fram
SDG-indikatorer för kommuner

Nederländerna: över 60 kommuner har inkluderat SDGs i politiskt
antagna dokument som strategier, budget. Några kommuner har
anpassat den kommunala organisationen efter Agenda 2030.



Utmaningar

Även om Europa ligger långt framme finns det mycket som behöver göras för att 
kunna uppnå de globala hållbarhetsmålen. 

Några specifika utmaningar som har lyfts mycket är:

 Ungdomsarbetslösheten 

 De åldrande befolkningarna

 Klimatförändringarna

 Miljöförstöring

 Hållbar energi 

 Migration



Fortsättningen

 En del av EU:s kommande sammanhållningspolitik efter 2020 – (som utgör 
grunden för tilldelningen av EU:s strukturfonder).

 Integrera de globala hållbarhetsmålen i alla Generaldirektorat. De nya 
kommissionärernas ansvar. 

 Stödja innovationer och teknisk utveckling. 

 Kommuner och regioner är nyckelspelare för att uppnå ambitionerna i 
Agenda 2030, vilka är beroende av lokal handlingskraft och implementering.   


