VÅRA ÅTAGANDEN
OCH MÅL

1
Uppnå
koldioxidneutralitet
till år 2050:
Minska utsläppen av
växthusgaser
•
Byt till förnybar el
•
Byt till koldioxidneutral bilpark

2
Begränsa miljöpåverkan
och välj
cirkulära lösningar:

Sanofi arbetar för att minimera sin miljöpåverkan
genom programmet Planet Mobilization.
Programmet täcker hela livscykeln för en
läkemedelsprodukt: från råvara till dess potentiella
påverkan efter användning.

Minska
växthusgasutsläpp
med

55%
Från 2019 till 2030

Minskade
växthusgasutsläpp
med

- 27%
sedan 2015

•
•
Främja biologisk mångfald

3
Förbättra
läkemedelsprodukters
miljöprofil:
Utvärdera effekterna
av läkemedel
•
Ekodesigna produkter
•
Främja ansvarsfull användning
och korrekt avfallshantering av
oanvända läkemedelsprodukter

Alla franska
anläggningar använder

100%

förnybar el.
Hälften av elen som levereras
till våra anläggningar över
hela världen är förnybar!

Koldioxidneutral
bilpark till
år 2030

- 51%

minskade
växthusgasutsläpp från
Sanofis bilpark
sedan 2015

Till år 2025

Vattenförvaltningsplaneer genomförda
på alla produktionsanläggningar
till år 2030

Bevara naturresurser
Minska miljöpåverkan

100%
förnybar el
till all global verksamhet
till år 2030

Vattenförbrukning
minskad med

22%
mellan 2015 och 2020

100%

av anläggningarna
deponifria

>90%

av allt avfall
återanvänds
eller återvinns

73%

av allt avfall återanvänds
eller återvinns

59%

av anläggningarna
är deponifria

Granska

de bäst säljande
läkemedlens effekt på
ekosystemet senast 2025

Effekter på ekosystem
granskade för
Livscykelanalys utförd
på läkemedel och
medicintekniska produkter

Sanofi tror på att arbeta nära sina leverantörer för att
minska sin totala miljöpåverkan, och att det kommer att
leda oss mot hållbarare anskaffning av råvaror.
I linje med initiativet Science Based Target har ett mål att
minska växthusgasutsläppen i värdekedjan fastställts:
-14 % från 2019 till 2030.

100%
av
produktionsanläggningarna
till år 2025

Specifika program
inledda på 100 %
av de prioriterade
produktionsanläggningarna

Framtagande

Välj ekodesign
för alla nya produkter
vid år 2025 och
bästsäljande produkter
senast 2030

Övervaka och
minska utsläpp på

37%
av de bäst säljande
läkemedlen

av globalt program för att
främja ansvarsfull
och korrekt avfallshantering
av oanvända
läkemedelsprodukter och
förpackningar senast 2030

Sanofi stöder lokala,
regionala eller nationella
program för att samla
in oanvända
läkemedel i flera länder

