VORES FORPLIGTELSER
& MÅL

1
Opnå CO2-neutralitet inden
2050 for at bekæmpe
klimaforandringer:
Reducer udledningen af
drivhusgasser
•
Omlæg til vedvarende elektricitet
•
Opnå CO2-neutrale flådeaftaler

2
Begræns miljøpåvirkningen
og indfør cirkulære
løsninger:
Bevar naturressourcerne
•
Reducer det miljømæssige
fodaftryk
•
Frem biodiversiteten på
arbejdspladserne

Sanofi arbejder på at minimere miljøaftrykket fra sine
aktiviteter og medicin gennem miljø- og bæredygtighedsprogrammet Planet Mobilization. Det dækker hele
produkternes livscyklus: fra råmaterialer til det potentielle
aftryk ved deres bortskaffelse. Sanofi engagerer sine
medarbejdere til at have et bæredygtigt sind.

Reducer udledningen
af drivhusgasser fra
Sanofis aktiviteter med

55%
mellem 2019 og 2030

- 27%
drivhusgasudledninger
fra Sanofis aktiviteter
siden 2015

Alle franske
arbejdspladser bruger

100%

vedvarende elektricitet.
Halvdelen af den elektricitet,
der leveres på
arbejdspladserne på
verdensplan, er vedvarende!

CO2-neutrale
bilflåder inden
2030

- 51%

drivhusgasudledninger fra
Sanofis sælgeres bilflåder
siden 2015

Inden 2025 skal

Vandforvaltnings- og
effektivitetsplaner
skal implementeres
på alle arbejdspladser
inden 2030

Vandforbruget er
reduceret med

22%
mellem 2015 and 2020

3

Miljøvenligt design
benyttes på

Forbedr produkters
miljømæssige profil:

alle nye produkter
inden 2025 og
bedst sælgende produkter
inden 2030

Evaluer medicins påvirkning
•
Miljøvenligt design af produkter
•
Ansvarlig brug og korrekt
bortskaffelse af ubrugt
medicin, medicinsk udstyr og
emballage

100%
vedvarende elektricitet
på tværs af alle globale
aktiviteter inden 2030

100%

af affaldspladserne
være gratis

>90%

af affaldet skal
genbruges, genanvendes
eller genvindes

73%

af affaldet bliver genbrugt,
genanvendt eller genvundet

59%

af alle arbejdspladser
er fri for affaldspladser

100%

på alle fabrikker
inden 2025

Specifikke
programmer er
blevet iværksat på
100% af de
udvalgte fabrikker

Udvikle og drive
Vurder

den bedst sælgende
medicins påvirkning
af økosystemer inden 2025

Vurdering af påvirkningen
på økosystemer for
Foretag
livscyklusvurdering på
medicin og
medicinsk udstyr

Overvåg, organiser
og reducer
udledninger med

37%
af den bedstsælgende
medicin

I Sanofi mener vi, at et tæt samarbejde med vores leverandører
om at reducere den samlede miljøpåvirkning vil føre os mod mere
bæredygtige valg af råmaterialer. Det sker i tråd med initiativet
Science Based Target, hvis målsætning er at reducere værdikæden
for drivhusgasudledninger med -14% fra 2019 til 2030.

et globalt program
inden 2030, der fremmer
ansvarlig brug og korrekt
bortskaffelse af ubrugt
medicin, medicinsk udstyr
og emballage

Sanofi støtter lokale,
regionale og nationale
programmer i at
indsamle ubrugt medicin
i mange lande

