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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at Europa er nettoimportør af naturressourcer, og at prisen på disse er steget 

med 147 % i det første årti af det 21. århundrede1, hvilket gør Europas økonomi særdeles 

sårbar; mener, at det af hensyn til håndteringen af de globale udfordringer og EU's 

ressourceafhængighed er afgørende vigtigt, at energi- og ressourceeffektivitet danner 

grundlaget for Europas industrielle fornyelse, således at EU kan opretholde sin 

konkurrenceevne i fremtiden, på basis af innovative sektorer, fremme 

produktionskapacitet og skabe nye, bæredygtige og anstændigt aflønnede arbejdspladser, 

herunder for højtuddannede arbejdstagere; 

2. fremhæver, at der er behov for et paradigmeskift for at få den cirkulære økonomi bragt 

videre, så ressourcerne ikke går til spilde; mener, at denne ændring kræver, at man sender 

de rigtige signaler til producenter og forbrugere, f.eks. gennem en dynamisk skatte- og 

lovgivningsmæssig ramme, ved at fremskynde overgangen til en økonomi, der bygger på 

vedvarende energi og ved at mindske det potentielle bagslag; mener, at det kræver et sæt 

af forskellige tilgange, som overholder nærhedsprincippet på forskellige politiske 

niveauer, herunder - men ikke begrænset til: 

– internalisering af eksternaliteter og fremme af princippet om kaskadeanvendelse af 

ressourcer 

– anvendelse af genanvendeligt affald som en væsentlig, pålidelig kilde til råstoffer 

gennem udvikling af ugiftige materialecyklusser 

– fokus på affaldsstrømme af vigtige materialer, håndtering af ressourcekrævende 

produkter og belønning af frontløbere 

– udarbejdelse af forretningsmodeller, der giver incitamenter til lukning af materiale- og 

produktkredsløb, 

– udformning af produkter, så de holder længe og let kan repareres, og således at deres 

bestanddele nemt kan genbruges eller genanvendes 

– tilrettelæggelse af logistikken, så produkter, der ikke længere bruges, nemt og effektivt 

kan vende tilbage til begyndelsen af en kæde 

– sigte på intelligent regulering, bevarelse af velafprøvet bedste praksis, strømlining 

og/eller harmonisering af EU-lovgivningen, hvor det er nødvendigt, og sikring af en 

bedre gennemførelse; 

                                                 
1 Ifølge McKinsey Global Institute, er energipriserne steget med 190 %, fødevarepriserne med 135 % og 

materialepriserne med 135 %. Jf. "Resource revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water 

needs" af november 2011, s. 30 

(http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution) .  

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/resource_revolution
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3. understreger, at en forbedring af ressourceforbruget gennem krav om bedre design og 

gennem en affaldslovgivning, som sikrer opprioritering af den øverste del af 

affaldshierarkiet (og dermed fremmer affaldsforebyggelse og forberedelse til genbrug og 

genanvendelse), kan medføre betydelige nettobesparelser for virksomheder i EU, 

offentlige myndigheder og forbrugere i en størrelsesorden, der anslås til 600 mia. EUR, 

eller 8 % af årsomsætningen, samtidig med at de samlede årlige drivhusgasemissioner vil 

reduceres med 2-4 %; understreger, at en øget ressourceproduktivitet på 30 % inden 2030 

vil kunne øge BNP med næsten 1 % og skabe 2 mio. flere bæredygtige arbejdspladser1; 

minder om, at ressourceeffektivitet er et hovedmål for det syvende 

miljøhandlingsprogram, som understreger behovet for at stimulere produktionen af og 

forbrugerefterspørgslen efter miljømæssigt bæredygtige varer og tjenesteydelser gennem 

politikker, som gør sådanne varer og tjenesteydelser tilgængelige, overkommelige i pris, 

funktionelle og attraktive; fremhæver, at ressourceknaphed kræver, at der sigtes mod en 

fuldstændig afkobling for at opretholde ressourceforbrug og stigning i BNP inden for 

jordklodens biofysiske begrænsninger; 

4. understreger betydningen af EU-mål for tilvejebringelsen af ensartede spilleregler; 

5. fremhæver Kommissionens analyse, som viser, at vedtagelse af nye affaldsmål ville skabe 

180 000 arbejdspladser, gøre EU mere konkurrencedygtigt og reducere efterspørgslen 

efter dyre, sparsomme ressourcer2; beklager tilbagetrækningen af lovforslaget om affald3, 

men ser på baggrund af næstformand Frans Timmermans udtalelser på et plenarmøde i 

Parlamentet i december 2014 en mulighed for en ny og mere ambitiøs pakke om cirkulær 

økonomi, som skal fremsættes inden udgangen af 2015; efterlyser et lovforslag baseret på 

en konsekvensanalyse, som ikke blot vedrører husholdningsaffaldsstrømme, men også 

industriaffalds- og erhvervsaffaldsstrømme, og på kvantitative mål, der skal fremsættes 

inden 2015 som led i den nye pakke om cirkulær økonomi; opfordrer til, at den nye pakke 

om cirkulær økonomi omhandler bestemte affaldsstrømme, herunder organisk affald, 

affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og byggeaffald; 

6. opfordrer til, at pakken om cirkulær økonomi – på linje med anbefalingerne fra den 

europæiske platform for ressourceeffektivitet4, EU's klima- og energipakke og det syvende 

miljøhandlingsprogram – skal indeholde bestemmelser om etablering af en omfattende 

politisk ramme, som øger Europas ressourceuafhængighed betydeligt gennem konkrete 

politiske mål og bedre integrering og strømlining af eksisterende politiske instrumenter 

såsom fuld gennemførelse og styrkelse af direktiverne om miljøvenligt design og 

energimærkning til også at omfatte forskellige produkttyper og 

                                                 
1 Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Omstilling til en cirkulær økonomi: et program for et 

Europa uden affaldsproduktion" (COM(2014)0398). 
2 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 2. juli 2014 med et resumé af konsekvensanalysen, der 

ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af affaldsdirektiverne 

(COM(2014)0397) (SWD (2014) 0208). 
3 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om 

emballage og emballageaffald, 1991/31/EF om deponering af affald, 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 

2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2014)0397). 
4 Den europæiske platform for ressourceeffektivitets manifest og politiske anbefalinger, marts 2014: 

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_

31-03-2014.pdf 
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ressourceeffektivitetsdimensionen; understreger, at værktøjer og foranstaltninger skal 

sikre reelle muligheder for og aktiv deltagelse af SMV'er som centrale aktører, men også 

af socialøkonomiske virksomheder og lokale myndigheder i den cirkulære økonomi; 

understreger, at rammen bør omfatte konkrete politikker for bæredygtig og lokal 

jobskabelse, undgå uforholdsmæssige administrative krav og fortsat være overkommelig 

for husstande; 

7. opfordrer til, at pakken om cirkulær økonomi skal indeholde bestemmelser om særlige 

støtteforanstaltninger for SMV'er, såsom foranstaltninger til at fremme oplysning, teknisk 

bistand og adgang til finansiering, information og kvalificeret arbejdskraft; støtter 

gennemførelsen af Kommissionens grønne handlingsplan for SMV'er og bifalder 

etableringen af et europæisk ressourceeffektivitetscenter, som kan rådgive og bistå 

SMV'er, der forsøger at forbedre deres ressourceeffektivitet; 

8. understreger, at det er nødvendigt at sikre fair konkurrence mellem private og offentlige 

virksomheder, der beskæftiger sig med affald, selv når der er et kommunalt eller offentligt 

monopol, der tilrettelægger indsamlingssystemet; 

9. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at styrke den retlige ramme for udvidet 

producentansvar og øge gennemsigtigheden i gennemførelsen af 

producentansvarsordninger; mener, at klare definitioner, en fælles beregningsmetode 

baseret på evidensbaserede data og mindstekrav til producentansvarsordninger er af 

afgørende betydning; understreger behovet for at skærpe kravene til emballagedesign for 

at reducere materialeforbruget og forbedre genanvendelsen; 

10. opfordrer til, at pakken om cirkulær økonomi skal omfatte bestemmelser til at forbedre og 

styrke gennemførelsen af eksisterende lovgivning og indføre en bæredygtig 

materialeforvaltningspolitik på EU-plan, der involverer alle relevante aktører og er baseret 

på en livscyklustilgang, hvormed der tilstræbes en miljøeffektiv, varig og miljømæssigt 

ansvarlig anvendelse af materialer – fra ekstraktionsfasen over design-, produktions-, 

forbrugs-, vedligeholds- og affaldshåndteringsfasen til genbrugsfasen – samt en effektiv 

erstatning af farlige stoffer og materialer; fastholder for husholdningernes vedkommende, 

at ovennævnte foranstaltninger aldrig må overstige grænsen for, hvad der er økonomisk 

overkommeligt; 

11. understreger, at biobaserede produkter og dertil hørende tjenester skal tildeles en særlig 

position i den cirkulære økonomi; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage 

hensyn til målene i bioøkonomistrategien fra 20121; mener, at bæredygtigt træ og 

bæredygtige træbaserede materialer kan anvendes som erstatning for ikkefornyelige 

materialer i primærproduktionen og således forstærke den cirkulære økonomis 

bæredygtighed gennem hele værdikæden; 

12. minder om, at det er nødvendigt at sikre et højt niveau af arbejdsmiljøforanstaltninger alt 

efter de specifikke risici, som arbejdstagere i visse af disse sektorer udsættes for; 

13. understreger potentialet i "urban mining" for så vidt angår at udnytte affaldsmateriale og 

nedbringe EU's afhængighed af import af råstoffer; opfordrer medlemsstaterne til at 

                                                 
1 Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa (COM(2012)0060), (SWD(2012)0011), 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
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gennemføre affaldslovgivningen fuldt ud, navnlig for så vidt angår overførsler af affald og 

farligt affald, samt at forbedre tilsynsindsatsen med henblik på at bekæmpe ulovlige 

overførsler af affald; opfordrer Kommissionen til at lukke eventuelle smuthuller i 

forordningen om overførsel af affald; fremhæver behovet for at fremme efterspørgslen 

efter genanvendelse af materialer, fremme markedet for sekundære råmaterialer og 

behovet for oprettelsen af et europæisk marked for genanvendte produkter; 

14. fremhæver det potentiale, øget genbrug, reparation og forberedelse til genbrug af 

produkter giver for så vidt angår at muliggøre oprettelsen af bæredygtige lokale 

arbejdspladser af høj kvalitet, ressourcebesparelser og udvikling af den rolle, der spilles af 

den sociale økonomi, iværksætteri og SMV’er, herunder sociale virksomheder; opfordrer 

til, at den nye pakke om cirkulær økonomi skal indeholde bestemmelser, der giver 

incitament til både genbrug og forberedelse til genbrug gennem kvantitative mål, som 

sikrer adgang til affaldsstrømmen via godkendte genbrugscentre, og som støtter udvikling 

og konsolidering af genbrug, reparationsinfrastruktur og netværk; understreger behovet 

for at sikre bedre standarder for produktdesign for at gøre forbrugsvarer mere holdbare, 

lette at demontere og mulige at opgradere, reparere og genanvende; anmoder 

Kommissionen om at give de europæiske standardiseringsorganisationer beføjelse til 

aktivt at arbejde sammen med SMV-repræsentanter samt forbrugere og 

civilsamfundsorganisationer om at nå dette mål; 

15. mener, at der er behov for foranstaltninger på EU-plan til bekæmpelse af planlagt 

forældelse; opfordrer Kommissionen til at overveje f.eks. at udvide de 

lovgivningsmæssige minimumsgarantier for forbrugsvarer og indføre reparationsklausuler 

i relevant lovgivning, der pålægger producenterne, der er underlagt de relevante direktiver 

(om affald, miljøvenligt design, WEEE, batterier og forbrugerrettigheder) at gøre 

relevante og pålidelige oplysninger (om f.eks. livscyklus, slutbehandling, 

genanvendelighed, demontering og miljøindvirkninger) frit tilgængelige for 

genbrugsvirksomheder, indkøbere og forbrugere, så disse kan træffe oplyste valg med 

hensyn til indkøb, opgradering og reparation, genbrug og genanvendelse; 

16. opfordrer medlemsstaterne til at sikre incitamenter til genbrug, reparation og efterspørgsel 

efter holdbare produkter gennem efterspørgselsrelaterede instrumenter såsom indførelse af 

nulmoms på reparation og salg af genbrugsvarer og styrkelse af grønne offentlige 

indkøbskriterier med henblik på indkøb af mere ressourceeffektive, mindre 

affaldsgenererende og mere genanvendelige produkter; 

17. glæder sig over, at Kommissionen tager fat på forskellige specifikke affaldsudfordringer i 

sin meddelelse, f.eks. forebyggelse af affald, affald i havet og fødevarespild; peger på de 

direkte økonomiske konsekvenser for virksomheder og forbrugere af fødevarespild på 

grund af omkostningerne ved affaldsbortskaffelse og de økonomiske tab, der forårsages 

af, at salgbare eller spiselige fødevarer smides væk (mere end 100 mio. tons affald går 

hvert år til spilde i EU); minder om, at én euro brugt på bekæmpelse af fødevarespild kan 

forhindre, at 250 kg fødevarer til en værdi af 500 EUR går til spilde; understreger det 

miljømæssige og økonomiske potentiale i en recirkulation af næringsstoffer mellem by- 

og landdistrikter og en "lukning af kredsløbet" mellem byer og landbrugsindustrien; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage fat om spørgsmålet om fødevareaffald 

og recirkulation af næringsstoffer inden for rammerne af pakken om cirkulær økonomi; 
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opfordrer Kommissionen til at indføre særskilte indsamlingsordninger for fødevarer og 

organisk affald (herunder, hvor det er relevant, dør-til-dør indsamling), og til at prioritere 

kompostering af organisk materiale; 

18. fremhæver, at det er vigtigt, at Kommissionen og medlemsstaterne fremmer skabelsen af 

programmer for industriel symbiose, som støtter industrielle synergier omkring genbrug 

og genanvendelse og hjælper virksomheder – særlig SMV'er – til at finde ud af, hvordan 

deres energi-, affalds- og biprodukter kan anvendes som ressourcer for andre; peger på 

lignende koncepter, såsom "fra vugge til vugge" og industriel økologi; 

19. opfordrer produktions- og distributionsmoderselskaber og de EU-medlemsstater, der har 

åbnet deres markeder for disse selskabers produkter, til på markedsvilkår at oprette 

indsamlings- og returcentraler for brugte maskiner og brugt udstyr, således at sekundære 

råmaterialer fra genbrug kan genanvendes direkte på markedsvilkår; 

20. understreger behovet for en skattemæssig ramme, der er i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, og sender de rette signaler vedrørende investeringer 

i ressourceeffektivitet, modernisering af produktionsprocesser og fremstilling af mere 

reparationsvenlige og holdbare varer (f.eks. lavere skat på reparationsarbejder og højere 

skatter på ressourceintensive og ikkegenanvendelige varer og engangsprodukter); 

opfordrer medlemsstaterne til at gøre fremskridt på dette område som led i det europæiske 

semester1; opfordrer EU og medlemsstaterne til at udfase miljøskadelige subsidier og 

indføre passende afgifter på ressourceineffektive aktiviteter som deponering og 

forbrænding af materialer, der kunne nyttiggøres og genanvendes; 

21. påpeger, at ressourceeffektivitet kunne hjælpe europæiske virksomheder til at udnytte 

markederne i hurtigtvoksende miljørelaterede brancher, men bemærker, at der i mange 

tilfælde ikke er investeret tilstrækkeligt i innovative forretningsmodeller; opfordrer 

Kommissionen til at skabe et passende politisk grundlag for cirkulær økonomi; opfordrer 

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank til at sikre, at Den Europæiske Fond 

for Strategiske Investeringer (EFSI) støtter ressource- og energieffektivitetsmål – herunder 

forbedret energieffektivitet i bygninger (herunder i socialt boligbyggeri) og udvikling af 

miljømæssigt bæredygtige og innovative SMV’er, nystartede virksomheder og 

iværksættere – og styrker de rådgivende tjenester om ressourceeffektivitet; opfordrer til, at 

støtten til EU's program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME), 

Horisont 2020 og de europæiske struktur- og investeringsfonde skal være mere fokuseret 

på at udvikle bæredygtige, innovative og ressourceeffektive løsninger og nye 

forretningsmodeller (f.eks. leasing eller produktservicesystemer) og forbedre 

produktdesign og materialeeffektivitet i produkters og processers ydeevne; opfordrer 

Kommissionen til at standse brugen af EU-midler til deponering og afstå fra at fremme og 

investere i affaldsenergiinfrastruktur med henblik på at undgå spild af værdifulde 

materialer og forhindre, at der opstår fastlåsningsvirkninger og overkapacitet; 

22. fremhæver, at EU har en åben økonomi, der beskæftiger sig med både import og eksport 

på et globalt marked; henleder opmærksomheden på behovet for at tackle den globale 

udfordring med ressourceforbrug også på internationalt plan; opfordrer Kommissionen og 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester 

Process, side 6 http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf. 

http://www.foes.de/pdf/2015-02-25_CSR%20Recommendations_FINAL.pdf
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medlemsstaterne til aktivt at støtte det arbejde, der udføres af De Forenede Nationers 

Miljøprograms (UNEP's) internationale ressourcepanel, med at undersøge globalt kritiske 

ressourceproblemer og udvikle praktiske løsninger til politiske beslutningstagere, 

erhvervslivet og samfundet; 

23. opfordrer Kommissionen til at lægge mere vægt på behovet for at udvikle relevante 

erhvervsmæssige færdigheder og påpeger, at pakken om cirkulær økonomi skal omfatte 

foranstaltninger og finansiering af uddannelsesprogrammer for arbejdstagere og 

arbejdsløse; 

24. understreger, at øget energieffektivitet kan mindske EU's energiafhængighed og 

energifattigdom, som påvirker omkring 125 mio. europæiske borgere; bemærker, at det er 

værd at anse energieffektivitet for en separat energikilde, hvis vækst bidrager væsentligt 

til udviklingen af EU's industri, til jobskabelse og til nedbringelse af folks energiregning; 
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