VÅRE FORPLIKTELSER
OG MÅL FOR
MILJØET

1
Oppnå karbonnøytralitet
innen 2050:

Redusere klimagassutslipp
•
Skifte til fornybar energi
•
Oppnå en karbonnøytral bilpark

2
Begrense fotavtrykket
på mijøet og ta i bruk
kretsløpsløsninger:

Sanofi jobber med å minimere sin påvirkning på miljøet
gjennom sitt miljø- & bærekraftsprogram Planet
Mobilization. Programmet dekker hele livssyklusen til
produktene: fra råmaterialer til produktet brukes eller
må kastes.

Redusere
klimagassutslipp
med

55%
fra 2019 til 2030

- 27%
klimagassutslipp
fra Sanofis aktiviteter
siden 2015

•
•
Fremme biodiversitet på anleggene

3
Forbedre produktenes
miljøprofil:
Evaluere påvirkning
av medisiner
•
Økodesignede produkter
•
Fremme ansvarlig bruk og
forsvarlig eliminering av ubrukte
medisiner, medisinsk utstyr
og emballasje

Karbonnøytral
bilpark innen
2030

Alle franske anlegg bruker

100%

fornybar elektrisitet.
Halvparten av elektrisiteten
som leveres på alle globale
anlegg fornybar!

- 51%

klimagassutslipp fra Sanofis
salgsbilpark siden 2015

Innen 2025 skal

Planer om forvaltning
og effektiv bruk av
vann skal være
implementert på alle
anlegg innen 2030

Ta vare på naturressurser
Redusere fotavtrykket på miljøet

100%
fornybar elektrisitet
i alle globale operasjoner
innen 2030

Vannforbruk redusert
med

22%
mellom 2015 og 2020

100%

av alle anlegg være
uten fyllplass

>90%

av alt avfall
gjenbrukes, resirkuleres
eller gjenvinnes

73%

av avfallet gjenbrukes,
resirkuleres eller gjenvinnes

59%

av anleggene
er uten fyllplass

Vurdere

påvirkningen av de
mest selgendemedisinene
på økosystemer innen 2025

Vurdere påvirkning på
økosystemer for
Foreta livssyklusvurdering
for medisiner og medisinsk
utstyr

Sanofi tror at å jobbe tett med leverandører for å redusere
den totale miljøpåvirkningen, vil gi oss mer bærekraftige
kilder til råmaterialer.
I tråd med initiativet Science Based Target, er det mål om
å redusere klimagassutslippet i verdikjeden med14 % fra
2019 til 2030.

100%
av produksjonsanlegg
innen 2025

Det er iverksatt
konkrete programmer
på 100 %
av prioriterte
produksjonsanlegg

Utvikle og drifte

Benytte økodesign
for alle nye produkter
innen 2025 og for
mestselgende produkter
innen 2030

Overvåke, håndtere og
redusere utslipp på

37%
av de mestselgende
medisinene

et globalt program innen
2030 for å fremme
ansvarlig bruk og forsvarlig
eliminering av ubrukte
medisiner, medisinsk utstyr
og emballasje

Sanofi støtter lokale,
regionale og nasjonale
programmer for å samle
inn ubrukte
medisiner i mange land

