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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat Europa een netto-importeur van natuurlijke hulpbronnen is en dat de 

prijzen van hulpbronnen in het eerste decennium van de 21e eeuw met 147 % zijn 

gestegen, hetgeen de Europese economie bijzonder kwetsbaar maakt; is van mening dat 

het - met het oog op het aanpakken van mondiale uitdagingen en de afhankelijkheid van 

de EU van hulpbronnen - van essentieel belang is dat energie-efficiëntie en efficiënt 

gebruik van hulpbronnen de basis van de Europese industriële vernieuwing vormen, 

teneinde ervoor te zorgen dat de EU haar concurrentievermogen in de toekomst in stand 

kan houden, op basis van innovatieve sectoren, capaciteit in de productiesector kan 

worden gestimuleerd en nieuwe, duurzame en behoorlijke betaalde banen, waaronder voor 

hoogopgeleiden, kunnen worden geschapen; 

2. wijst erop dat, om werk te maken van de circulaire economie, een paradigmaverschuiving 

moet plaatsvinden, zodat de middelen niet worden verspild; is van oordeel dat hiervoor 

passende signalen aan de producenten en consumenten moeten worden gegeven, zoals 

middels een dynamisch fiscaal en regelgevingskader, in de richting van een snellere 

overstap op een economie op basis van hernieuwbare hulpbronnen en voor het opvangen 

van het potentiële 'rebound'-effect; denkt dat we behoefte hebben aan een combinatie van 

benaderingen, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel op diverse beleidsniveaus, 

waaronder (maar niet uitsluitend): 

– internalisering van de externe kosten en bevordering van het beginsel van de 

stapsgewijze benutting van hulpbronnen, 

– gebruik van gerecycleerd afval als een belangrijke, betrouwbare bron van grondstoffen 

middels de ontwikkeling van cycli van niet-toxische materialen, 

– bijzondere aandacht voor stromen van essentiële materialen, het aanpakken van 

hulpbronintensieve producten en het belonen van koplopers, 

– het uitwerken van bedrijfsmodellen die stimulansen bevatten voor het sluiten van 

kringlopen van materialen en producten, 

– het op zodanige wijze ontworpen van producten dat ze lang meegaan en gemakkelijk 

kunnen worden hersteld, en met onderdelen die gemakkelijk kunnen worden 

hergebruikt of gerecycleerd, 

– het op zodanige wijze organiseren van logistiek dat producten die niet meer worden 

gebruikt, gemakkelijk en doeltreffend kunnen worden teruggebracht naar de start van 

                                                 
1 Volgens het McKinsey Global Institute zijn de energieprijzen met 190%, de voedselprijzen met 135% en de 

materiaalprijzen met 135% gestegen. Zie: "Resource Revolution: Meeting the world's energy, materials, food, 

and water needs", november 2011, blz. 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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een keten, 

– speciale aandacht voor slimme regelgeving, continuering van goede praktijken die hun 

deugdelijkheid hebben bewezen, het - waar nodig - stroomlijnen en/of harmoniseren 

van EU-wetgeving en het waarborgen van een betere handhaving; 

3. benadrukt dat een verbetering van het hulpbronnengebruik door middel van betere eisen 

inzake ontwerp en door een afvalwetgeving die zorgt voor een bovenwaartse beweging in 

de afvalhiërarchie (en aldus afvalpreventie, hergebruik en recycling bevordert) 

aanzienlijke netto besparingen kunnen opleveren voor het bedrijfsleven, de overheden en 

de consumenten in de EU (naar schatting 600 miljard EUR, of 8 % van de jaarlijkse 

omzet) en tegelijkertijd de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 2-4 % kunnen 

doen afnemen; benadrukt dat vergroting van de productiviteit van de hulpbronnen met 30 

% tegen 2030 het bbp met bijna 1 % kan doen toenemen en 2 miljoen extra vaste banen 
1kan opleveren; herinnert eraan dat hulpbronnenefficiëntie een prioritaire doelstelling is 

van het zevende milieuactieprogramma dat de noodzaak onderstreept om de productie van 

en de vraag van de consument naar ecologisch duurzame producten en diensten te 

stimuleren door middel van beleidsmaatregelen die de beschikbaarheid, betaalbaarheid, 

functionaliteit en aantrekkelijkheid van die producten en diensten bevorderen; 

onderstreept dat de hulpbronnenschaarste ons dwingt te streven naar absolute 

ontkoppeling, om het hulpbronnengebruik en de groei van het bbp binnen de grenzen te 

houden van hetgeen onze planeet biologisch en fysiek 'aankan'; 

4. onderstreept het belang van EU-doelstellingen om een gelijk speelveld tot stand te 

brengen; 

5. wijst op de analyse van de Commissie waaruit blijkt dat de vaststelling van nieuwe 

afvaldoelstellingen 180 000 banen zou opleveren, de EU concurrerender zou maken en de 

vraag naar dure, schaarse grondstoffen2 zou doen afnemen; betreurt de intrekking van het 

wetgevingsvoorstel betreffende afvalstoffen3, maar ziet in de aankondiging van 

vicevoorzitter Timmermans in de plenaire vergadering van het Parlement tijdens de 

minivergaderperiode van december 2014 een kans om tot een nieuw en ambitieuzer 

pakket voorstellen voor een circulaire economie, dat tegen 2015 moet worden 

gepresenteerd, te komen; dringt aan op een wetgevingsvoorstel, voorafgegaan door een 

effectbeoordeling, voor niet alleen de huishoudelijke, maar ook de industriële en de 

commerciële afvalstromen, en op de presentatie - tegen 2015 - van kwantitatieve 

streefwaarden als onderdeel van een nieuw pakket voorstellen voor een circulaire 

economie (CEP); is van mening dat in het nieuwe pakket voorstellen moeten zitten voor 

specifieke afvalstromen, waaronder organisch afval, afgedankte elektrische en 

                                                 
1 Mededeling van de Commissie van 2 juli 2014 getiteld „Naar een circulaire economie: Een afvalvrij 

programma voor Europa” (COM(2014)0398). 
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie van 2 juli 2014 met een samenvatting van de 

effectbeoordeling bij het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de richtlijn betreffende afvalstoffen 

(COM(2014)0397) (SWD (2014) 0208). 
3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG 

betreffende afvalstoffen, 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, 1991/31/EG betreffende het 

storten van afvalstoffen, 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook 

afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

(COM(2014)0397). 
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elektronische apparatuur (AEEA) en bouwafval; 

6. vindt dat het pakket voor een circulaire economie, overeenkomstig de aanbevelingen van 

het Europees platform 4voor efficiënt hulpbronnengebruik, bepalingen houdende de 

vaststelling van een EU-pakket voor klimaat en energie en het zevende milieu-

actieprogramma moet omvatten, een alomvattend beleidskader dat de onafhankelijkheid 

van Europa van hulpbronnen aanzienlijk vergroot, met concrete beleidsdoelstellingen en 

en betere integratie en stroomlijning van de bestaande beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld 

de volledige tenuitvoerlegging en uitbreiding van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 

en de richtlijn betreffende de toekenning van de milieukeur naar diverse productsoorten en 

naar de dimensie hulpbronnenefficiëntie; onderstreept dat de instrumenten en maatregelen 

moeten zorgen voor echte kansen voor en een actieve deelname van kmo's, als belangrijke 

actoren, en van ondernemingen van de sociale economie en plaatselijke overheden in de 

circulaire economie; onderstreept dat het kader ook concrete maatregelen moet omvatten 

voor nieuwe duurzame en plaatselijke werkgelegenheid, onevenredige administratieve 

eisen moet vermijden en voor huishoudens niet tot te hoge kosten moet leiden;  

7. vindt dat in het pakket voor een circulaire economie moet worden gezorgd voor specifieke 

steunmaatregelen voor kmo's, zoals op het gebied van bewustmaking, technische bijstand, 

en toegang tot financiering, informatie en vaardigheden ondersteunt de uitvoering van het 

groene actieplan voor kmo's van de Commissie en is ingenomen met de oprichting van 

een Europees kenniscentrum inzake hulpbronnenefficiëntie om kmo's die hun prestaties 

op het gebied van hulpbronnenefficiëntie willen verbeteren, advies en bijstand te verlenen; 

8. onderstreept dat voor eerlijke concurrentie tussen private en publieke afvalbedrijven moet 

worden gezorgd, ook in situaties waarin gemeenten of overheden het monopolie bezitten 

op het ophalen van vuil; 

9. verzoekt de lidstaten en de Commissie het regelgevingskader voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid (EPR) te versterken en de transparantie bij de 

tenuitvoerlegging van de EPR-regelingen te verhogen; is van mening dat duidelijke 

definities en een gemeenschappelijke berekeningsmethode, op basis van op 

feitenmateriaal gebaseerde gegevens en minimumeisen voor EPR-regelingen, in dit 

verband van essentieel belang zijn; benadrukt de noodzaak voor betere eisen inzake 

ontwerp voor verpakkingen om het materiaalgebruik te verminderen en meer te 

recycleren; 

10. vindt dat in het pakket voor een circulaire economie bepalingen moeten worden 

opgenomen die resulteren in een verbeterde en versterkte tenuitvoerlegging van bestaande 

wetgeving, en die uitmonden in een beleid voor duurzaam materiaalbeheer op EU-niveau, 

met de betrokkenheid van alle betrokken partijen, middels een levenscyclusbenadering die 

gericht is op een hulpbronnenefficiënt, duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van 

materialen - tijdens de winning, het ontwerp, de productie, de consumptie, het onderhoud, 

en in de verwerkings- en de hergebruikfase - alsook de doeltreffende vervanging van 

gevaarlijke stoffen en materialen; is, wat huishoudens aangaat, van oordeel dat deze 

                                                 
4 European Resource Efficiency Platform (EREP) Manifesto and Policy Recommendations, maart 2014: 

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

31-03-2014.pdf 
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maatregelen de financiële mogelijkheden van gezinnen nooit te boven mogen gaan; 

11. benadrukt dat bioproducten en hieraan gerelateerde diensten een speciale positie moeten 

krijgen in de circulaire economie; dringt er bij de Commissie op aan rekening te houden 

met de doelstellingen van de bio-economiestrategie van 20121; Is van mening dat 

duurzaam hout en producten hiervan kunnen worden gebuikt ter vervanging van niet 

hernieuwbare materialen in de primaire productie, zodat de duurzaamheid van de 

circulaire economie naar de gehele waardeketen wordt uitgebreid; 

12. herinnert eraan dat er moet worden gezorgd voor hoogwaardige maatregelen met 

betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk naar gelang van de specifieke risico's 

waarmee werknemers in een aantal van deze sectoren worden geconfronteerd; 

13. onderstreept het potentieel van "urban mining" voor het terugwinnen van afval en voor het 

verminderen van de afhankelijkheid van de EU van de invoer van grondstoffen; roept de 

lidstaten op de afvalwetgeving volledig te implementeren, met name wat het transport van 

afval en gevaarlijk afval betreft, alsook de inspecties te verbeteren, teneinde illegale 

transporten van afval te bestrijden; roept de lidstaten op alle lacunes in de verordening 

betreffende de overbrenging van afvalstoffen te dichten; acht het belangrijk de marktvraag 

naar gerecycleerde materialen te bevorderen, bijvoorbeeld door faciliterend op te treden 

bij het tot stand brengen van een markt voor secundaire materialen, en ook dat een 

Europese markt voor gerecycleerde producten tot stand wordt gebracht; 

14. wijst op het potentieel van grootschaliger hergebruik, herstelling en het voor hergebruik 

klaarmaken van producten voor het scheppen van kwalitatief hoogwaardige, vaste lokale 

banen, voor besparingen bij het gebruik van hulpbronnen en voorde ontwikkeling van de 

rol van de sociale economie, ondernemerschap en de actoren van de kmo's, met inbegrip 

van bedrijven van de sociale economie; dringt erop aan in het pakket voor een circulaire 

economie bepalingen op te nemen die middels kwantitatieve doelstellingen hergebruik en 

het klaarmaken voor hergebruik aanmoedigen, toegang tot de afvalstroom waarborgen via 

goedgekeurde hergebruikscentra, en de ontwikkeling en consolidering van hergebruik, 

herstellingsinfrastructuur en -netwerken ondersteunen; onderstreept dat er moet worden 

gezorgd voor betere normen voor productontwerp, teneinde consumentenproducten 

duurzamer, gemakkelijk demonteerbaar, verbeterbaar, herstelbaar en recycleerbaar te 

maken; verzoekt de Commissie de Europese normalisatieorganisaties de opdracht te geven 

actief samen te werken met vertegenwoordigers van kmo's, consumenten en 

maatschappelijke organisaties om dat doel te bereiken; 

15. is van mening dat er behoefte is aan maatregelen, op EU-niveau, om geplande veroudering 

tegen te gaan; verzoekt de Commissie te overwegen bijvoorbeeld de wettelijke 

minimumgaranties voor consumentenproducten uit te breiden en in de wetgeving in 

kwesties herstelclausules op te nemen op grond waarvan producenten verplicht zouden 

zijn om, in het kader van de relevante richtlijnen (afvalstoffen, ecologisch ontwerp, 

AEEA, batterijen, consumentenrechten), gratis relevante en betrouwbare informatie (zoals 

levensduur, uiteindelijke verwerking, recycleerbaarheid, demontage, milieueffecten) ter 

beschikking te stellen van exploitanten van infrastructuur voor hergebruik, afnemers en 

                                                 
1 Innovatie voor duurzame groei: Een bio-economie voor 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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consumenten, teneinde weloverwogen aankopen, verbeteringen en herstellingen, 

hergebruik en recycling mogelijk te maken; 

16. dringt er bij de lidstaten op aan hergebruik, herstellingen en de vraag naar duurzame 

producten aan te moedigen door middel van instrumenten aan de vraagzijde, zoals een 

nulbeleid voor de btw op herstellingen en de verkoop van tweedehandsproducten, en de 

versterking van de criteria voor groene overheidsopdrachten om minder verspilling 

veroorzakende en beter recycleerbare producten waarbij efficiënter met hulpbronnen 

wordt omgesprongen, aan te kopen; 

17. is ingenomen met het feit dat de Commissie in haar mededeling diverse specifieke 

uitdagingen op het gebied van afval, zoals afvalpreventie, zwerfvuil op zee en 

voedselverspilling, aan de orde stelt; wijst op de rechtstreekse economische gevolgen voor 

het bedrijfsleven en de consument van voedselverspilling, wegens de kosten van 

afvalverwijdering en de economische verliezen als gevolg van het weggooien van 

verkoopbaar of eetbaar voedsel (in de EU wordt elk jaar meer dan 100 miljoen ton voedsel 

weggegooid); herinnert eraan dat met het uitgeven van één euro voor de bestrijding van 

voedselverspilling kan worden voorkomen dat 250 kg levensmiddelen, ter waarde van 500 

euro, wordt weggegooid; wijst op het ecologisch en economisch potentieel van een 

hercirculatie van voedingsmiddelen tussen stedelijke en landelijke gebieden en van "het 

sluiten van de kringloop" tussen steden en de landbouwindustrie; dringt er bij de 

Commissie op aan om de kwesties 'voedselverspilling' en 'hercirculatie van 

voedingsmiddelen' aan te pakken binnen het pakket voorstellen voor een circulaire 

economie; verzoekt de Commissie afzonderlijke inzamelingsregelingen te introduceren 

voor voedsel en organisch afval (met inbegrip van, in voorkomend geval, het ophalen 'aan 

huis'), en prioriteit toe te kennen aan het composteren van organisch materiaal; 

18. onderstreept dat het belangrijk is dat de Commissie en de lidstaten de totstandbrenging 

van industriële symbioseprogramma's bevorderen die industriële synergieën met 

betrekking tot hergebruik en recycling ondersteunen, en bedrijven, met inbegrip van 

kmo's, helpen om te ontdekken op welke wijze hun energie, afvalstoffen en bijproducten 

als grondstoffen voor anderen kunnen dienen; verwijst in dit verband naar vergelijkbare 

concepten, zoals 'van wieg tot wieg' en industriële ecologie; 

19. roept de moederbedrijven van productie- en distributiebedrijven, alsmede die lidstaten die 

hun markten hebben opengesteld voor de producten van deze bedrijven, op om tegen 

marktvoorwaarden opkoop- en inzamelcentra op te richten voor gebruikte machines en 

apparaten, zodat de uit recycling teruggewonnen secundaire grondstoffen direct tegen 

marktvoorwaarden kunnen worden hergebruikt; 

20. benadrukt het belang van een fiscaal kader dat uitgaat van het beginsel 'de vervuiler 

betaalt', en dat dus de juiste signalen geeft voor investeringen in hulpbronnenefficiëntie, 

de modernisering van productieprocessen en de vervaardiging van beter recycleerbare en 

duurzame producten (bijvoorbeeld lagere belastingen op hersteldiensten en hogere 

belastingen op hulpbronintensieve, niet-recycleerbare producten voor eenmalig gebruik); 

dringt er bij de lidstaten op aan op dit vlak vooruitgang te boeken in het kader van het 

Europees semester1; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan subsidies die schadelijk zijn 

                                                 
1 Green Budget Europe, 2015, landenspecifieke aanbevelingen ter ondersteuning van het European Semester 
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voor het milieu geleidelijk af te schaffen en passende boetes in te voeren voor niet-

hulpbronnenefficiënte activiteiten, zoals het storten en het verbranden van terug te winnen 

en recycleerbare materialen; 

21. wijst erop dat hulpbronnenefficiëntie de bedrijven in de EU zou kunnen helpen de 

markten in de snel groeiende eco-industrie te exploiteren, maar stelt ook vast dat vaak niet 

op de juiste wijze wordt geïnvesteerd in innovatieve bedrijfsmodellen; verzoekt de 

Commissie een passende politieke basis voor de circulaire economie te creëren; verzoekt 

de Commissie en de Europese Investeringsbank ervoor te zorgen dat het Europees Fonds 

voor Strategische Investeringen (EFSI) steun toekent aan doelstellingen op het gebied van 

hulpbronnen- en energie-efficiëntie - met inbegrip van een betere energie-efficiëntie van 

gebouwen (waaronder in de sector sociale huisvesting) en milieuvriendelijke en 

innovatieve kmo's, start-ups en ondernemers - en inzet op de verbetering van de 

adviesdiensten betreffende grondstoffenefficiëntie; vindt dat de financiering van het 

programma van de EU voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's 

(COSME), van Horizon 2020 en van de Europese Structuur- en investeringsfondsen meer 

gericht moet zijn op de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en hulpbronnenefficiënte 

oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen (zoals leasingsystemen of systemen waarbij 

producten als dienst worden geleverd), en op de verbetering van het ontwerp van 

producten en de prestaties van materialen en processen; verzoekt de Commissie af te zien 

van het gebruik van EU-middelen voor het storten van afval en, teneinde de verspilling 

van waardevolle materialen en het ontstaan van lock-ineffecten en overcapaciteit te 

voorkomen, op te houden met het bevorderen van en investeren in infrastructuur voor het 

omzetten van afval in energie; 

22. wijst erop dat de EU een open economie heeft, met zowel invoer als uitvoer op een 

mondiale markt; is van oordeel dat het probleem van de oprakende hulpbronnen ook op 

internationaal vlak moet worden aangepakt; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op 

aan het werk van het Internationale Panel voor hulpbronnen van het milieuprogramma van 

de Verenigde Naties (UNEP) actief te ondersteunen door kwesties van wereldbelang 

inzake hulpbronnen te onderzoeken en praktische oplossingen voor beleidsmakers, de 

industrie en de samenleving te ontwikkelen; 

23. verzoekt de Commissie om meer nadruk te leggen op de noodzaak om passende 

beroepsvaardigheden te ontwikkelen; is van mening dat het pakket voorstellen voor een 

circulaire economie maatregelen en financiering voor programma's voor onderwijs en 

opleiding voor werknemers en werkzoekenden moet omvatten 

24. onderstreept dat verbetering van de energie-efficiëntie de afhankelijkheid van de EU van 

hulpbronnen alsook de energiearmoede waarmee maar liefst 125 miljoen Europese 

burgers worden geconfronteerd, kan verminderen; stelt vast dat het dienstig is om energie-

efficiëntie, waarvan de verbetering in sterke mate bijdraagt aan de groei van de industrie, 

het aantal nieuwe banen alsmede het binnen de perken houden van de energierekening van 

de burgers van de EU, als een afzonderlijke energiebron te beschouwen. 

                                                                                                                                                         
process, bladzijde 6http://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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