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1
Hiilineutraaliuden
saavuttaminen vuoteen
2050 mennessä
ilmastonmuutoksen
torjumiseksi:
Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
•
Uusiutuvan sähkön
käyttöön siirtyminen
•
Hiilineutraalimpi ajoneuvokanta

2
Hiilijalanjäljen rajoittaminen
ja kiertotalouden
ratkaisujen omaksuminen:

Sanofi pyrkii minimoimaan toimintansa ja lääkkeidensä
ympäristövaikutukset Planet Mobilization -ohjelmallaan.
Se kattaa tuotteiden koko elinkaaren aina
raaka-aineista valmiiden tuotteiden käytön loppuun
asti. Sanofi kannustaa henkilöstöään kestävään
ajattelutapaan.

Sanofin toimintojen
aiheuttamien
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen

55 %

vuodesta 2019 vuoteen
2030 mennessä

Sanofin toimintojen
aiheuttamia
kasvihuonekaasupäästöjä
vähennetty

- 27 %

vuodesta 2015 lähtien

•

Puolet tuotantolaitoksille
toimitetusta sähköstä
maailmanlaajuisesti on
uusiutuvaa!
Vuoteen 2025 mennessä

Vuosina 2015–2020
vedenkulutusta vähennetty

jätteestä on uusiokäytetty,
kierrätetty tai hyödynnetty

22 %

3
Tuotteidemme
ympäristöprofiilin
parantaminen:

vuoteen 2025 mennessä ja
eniten myydyt tuotteet
vuoteen 2030 mennessä

ekologisesti
suunniteltu

Sanofin myyntikentän
autokannan
kasvihuonekaasupäästöistä
vähennetty

- 51 %

vuodesta 2015 lähtien

Seurataan, hallitaan
ja vähennetään
tuotantolaitosten päästöjä

>90 %

100 %:sti

59 %

vuoteen 2025
mennessä

100 % ensisijaisista
tuotantolaitoksista
osallistuvat ohjelmiin

tuotantolaitoksista ovat
kaatopaikkajätevapaita

Kehitetään ja
toteutetaan
Arvioidaan

eniten myytyjen lääkkeiden
vaikutukset ekosysteemeille
vuoteen 2025 mennessä

37 %:a
Lääkkeiden ja
lääkinnällisten laitteiden
elinkaarivaikutusten
arviointi tehty

Hiilineutraali
autokanta vuoteen
2030 mennessä

100 %

tuotantolaitoksista
kaatopaikkajätevapaiksi

73 %

Kaikki uudet tuotteet

Lääkkeiden vaikutuksien
arvioiminen
•
Tuotteiden suunnitteleminen
ekologisesti
•
Käyttämättömien lääkkeiden,
lääkinnällisten laitteiden ja pakkausten
vastuullisen käytön ja asianmukaisen
hävittämisen edistäminen

100 %

uusiutuvaa sähköä.

jätteestä uusiokäytetään,
kierrätetään
tai hyödynnettään

•

Biodiversiteetistä
huolehtiminen tuotantolaitoksilla

Kaikissa Ranskan
tuotantolaitoksissa käytetään

Vedenkulutuksen
vähentämisen
suunnitelmat otettu
käyttöön kaikilla
tuotantolaitoksilla
vuoteen 2030
mennessä

Luonnonvarojen suojeleminen
Hiilijalanjäljen vähentäminen

100 %
uusiutuvaa sähköä kaikissa
globaaleissa toiminnoissa
vuoteen 2030 mennessä

eniten myytyjen
lääkkeiden vaikutuksista
ekosysteemeille arvioitu

Kokonaisympäristövaikutusten vähentämiseksi Sanofi uskoo tiiviin
yhteistyön tavarantoimittajiensa kanssa johtavan kohti kestävämpää
raaka-aineiden hankintaa. Tavoite vähentää arvoketjun
kasvihuonekaasupäästöjä on asetettu linjassa
Science Based Target -aloitteen kanssa:
-14 % vuodesta 2019 vuoteen 2030.

vuoteen 2030 mennessä
globaalia ohjelmaa,
joka edistää
käyttämättömien lääkkeiden,
lääkinnällisten laitteiden
ja pakkausten vastuullista
käyttöä ja asianmukaista
hävittämistä

Sanofi tukee paikallisia,
alueellisia ja kansallisia ohjelmia,
jotka keräävät käyttämättömiä
lääkkeitä useissa eri maissa

