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Køreplan for et ressourceeffektivt Europa

At være eller ikke være bæredygtig

Da den administrerende direktør for verdens største malingproducent den 20. oktober 2011 
fremlagde de skuffende tal fra tredje kvartal, forklarede han, at hans virksomheders største 
problem havde været en tsunami af prisstigninger på råvarer. På et år var omkostninger til 
råvarer eksploderet med 700-800 mio. EUR ud af en samlet omsætning på 4 mia. EUR. I 
samme uge, offentliggjorde Bloomberg News, at olie- og gasselskaber bruger et rekordstort 
beløb på 70 mia. dollars på prospektering i år. De presser planeten for at udvinde ressourcer 
på de vanskeligste steder. Går til ekstremer på Nordpolen, de tropiske dybhave og tæt på 
Antarktis. Disse to eksempler beskriver, hvor presserende et problem der er med 
ressourceknaphed og –effektivitet.

I 2050 forventes der at være 9 mia. mennesker på denne planet. Alle disse mennesker stræber 
efter et bedre liv, og efterspørgslen efter naturressourcer vil stige betragteligt. Ifølge FN's 
levnedsmiddel- og landbrugsorganisation FAO skal fødevareproduktionen øges med 70 % 
inden da. Som påpeget i køreplanen, vil vi med det nuværende ressourceforbrug få brug for, 
hvad der svarer til mere end to planeter til at forsørge os.

For at sikre vores egen velfærd og give fremtidige generationer mulighed for at nyde de 
samme fordele, som vi gør, er vi nødt til at begynde at tage hensyn til vores planets 
begrænsninger og fjerne sammenkoblingen mellem vores økonomiske vækst og vores 
ressourceforbrug. Der er grænser for fysiske vækst: vi er ved at løbe tør for de ressourcer, der 
ligger til grund for vores økonomier og vores hverdag. Men knapheden stiger ikke kun på 
grund af geologiske og andre naturlige begrænsninger: politiske faktorer spiller en stadig 
vigtigere rolle. Lande lukker deres grænser for visse ressourcer, fordi de ønsker at udnytte 
ressourcerne selv. Oftere og oftere vil ressourceforbruget være forbundet med økonomisk og 
politisk sårbarhed og magtkampe. Konsekvenserne vil være stigende råvarepriser, manglende 
prisstabilitet, og stadig mere akut mangel på de vigtigste naturressourcer. Udfordringerne vil 
imidlertid være forskellige for vedvarende og ikke-vedvarende ressourcer. For de vedvarende 
ressourcer vil den vigtigste udfordring være at sikre anvendelsesniveauer, som giver et 
maksimalt bæredygtigt udbytte og samtidig sikrer en ligelig adgang. For ikke-vedvarende 
ressourcer er vores vigtigste opgaver at forhindre, at de blive udtømt eller for dyre, samt at 
minimere de negative miljøpåvirkninger fra udvindingen af dem.

Argumentet for at overgå til et ressourceeffektiv samfund er derfor lige så meget økonomisk 
som det er miljømæssigt. At blive mere ressourceeffektiv er simpelthen en økonomisk 
nødvendighed. Og hvis dette er sandt for økonomien som helhed, er det sandelig også 
gældende for vores virksomheder: kun bæredygtige virksomheder vil have en fremtid. Det er 
afgørende, at vi anerkender og gør fuld brug af de økonomiske muligheder, som større 
ressourceeffektivitet tilbyder. I disse tider med økonomisk modgang kan ressourceeffektivitet 
virke som drivkraft for beskæftigelse og et sundt livsmiljø, samtidig med at det mindsker 
vores afhængighed af stadig dyrere naturressourcer. Et grundlæggende skift som dette vil 
uundgåeligt have både vindere og tabere. For at undgå tabere, og for at støtte vinderne må vi 
sætte os mål og identificere de politikker, der er nødvendige for at nå dem så hurtigt som 
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muligt. Sideløbende med produktion bør vi fokusere på forbrug. En af udfordringerne i den 
nærmeste fremtid bliver at ændre vores forbrugsmønstre, herunder kostvaner, som følge af de 
begrænsninger, som planetens ressourcer sætter.

Vi må huske på, at EU ikke er alene om dette. Stillet over for miljømæssige og økonomiske 
udfordringer er der allerede andre lande, der forbedrer deres ressourceeffektivitet radikalt. 
Japan går i øjeblikket forrest, idet landet har reduceret sit ressourceforbrug med 14 % i 
perioden 2000-2005 i tilgift til tidligere perioder med reduktion1. Kina og lande som Indien og 
Brasilien er også ved at indse den økonomiske nødvendighed af at reformere. Markedet for 
miljøvenlige produkter står til at vokse voldsomt. Miljøindustriernes samlede salg anslås 
f.eks. til 1,7 billioner EUR om året, og vokser med omkring 5 % om året. Vi er nødt til at 
sikre, at EU og europæiske virksomheder er på forkant med denne overgang til grøn vækst. 
Fremtidens virksomheder vil være bæredygtige eller vil slet ikke være der. Spørgsmålet er 
ikke, om vores industrier bliver mere bæredygtige, men om hvorvidt de foretager denne 
omstilling hurtigt nok til at overleve internationalt.

Den truende råvarekrise

Er vi virkelig ved at løbe tør for ressourcer? Et eksempel er fosfor, som der allerede er stor 
mangel på. Siden halvfemserne har USA og Kina holdt denne råvare for sig selv. De øvrige 
store forsyninger findes i det nordlige Afrika, der i øjeblikket er i oprør. EU har behov for at 
sikre tilgængeligheden af fosfor, for uden dette specifikke element vil den menneskelige race 
ikke overleve. Globalt set udvinder vi fem gange så meget, som mennesket rent faktisk 
indtager i fødevarer. Det er allerede muligt at genanvende fosfor fra bl.a. spildevandsslam, 
men vi er nødt til at fremskynde denne proces. EU kunne være helt uafhængig af fosforimport 
i 2020.

Et andet eksempel er de sjældne jordelementer, som er afgørende, hvis vi ønsker at fuldføre 
overgangen til bæredygtig energi. Paradoksalt nok vil det med de nuværende teknologier være 
umuligt at dække behovet for sjældne jordelementer til de solpaneler og vindmøller, som vi 
har behov for for at nå vores nuværende mål for vedvarende energi.  Og hvis vi har en 
ambition om at satse mere og mere på elbiler, vil den mængde af lithium, vi har behov for, 
sandsynligvis stige dramatisk.

Mere almindelige ressourcer bliver også anvendt i overdreven grad. De direkte økonomiske 
omkostninger i form af tab af biodiversitet, tab af landbrugsjord (muldjord), vand- og 
luftkvalitet er måske ikke synlige nu, men omkostningerne ved at restaurere vil være meget 
højere end udgifterne til at opretholde status quo. Biodiversitet danner grundlaget for så meget 
af det, vi tager for givet. Biodiversitets miljømæssige, økonomiske og sociale værdier er alle 
afgørende for økonomisk og teknisk udvikling. Fiske- og skaldyrindustriens produktivitet er 
f.eks. afhængig af naturlige økosystemer. Alligevel udryddes der hver uge værdifulde arter på 
vores planet uden hensyntagen til de mulige konsekvenser, dette kan have.

Alle disse eksempler viser, hævet over enhver tvivl, at EU bør vedtage en strategi til at 
håndtere kombinationen af økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. 

                                               
1 Kommissionens arbejdsdokument nr. 1, der ledsager meddelelse COM(2011)571.
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Ressourceeffektivitetsstrategien, et flagskibsinitiativ fra Kommissionens side, er en sådan 
fremgangsmåde. Denne strategi er velkommen, da vi nødt til at omdanne vores økonomi til en 
bæredygtig økonomi. Men for at kunne gøre det, har vi behov for en bedre integration af 
politikker og en integration af bæredygtighed i alle politikker, herunder i vores økonomiske 
politikker. 

Kommissionens køreplan for et ressourceeffektivt Europa

Europa-Kommissionens vision er én, vi alle bør støtte: I 2050 er EU's økonomi vokset på en 
måde, der respekterer begrænsningerne i råvareforsyningerne og jordklodens begrænsninger 
og dermed bidrager til en global økonomisk omstilling. Vores økonomi er konkurrencedygtig, 
rummelig og sikrer en høj levestandard med meget lavere miljøbelastning. Alle ressourcer 
forvaltes bæredygtigt, fra råmaterialer til energi, vand, luft, land og jord. 
Klimaforandringsmilepæle er blevet nået, mens biodiversiteten og de økosystemtjenester, der 
bygger på denne, er blevet beskyttet, værdsat og i væsentligt omfang genoprettet.

Nogle vil måske konkludere, at vores mål og politikker om klimaændringer er tilstrækkelige 
til at bringe os på vej mod bæredygtighed og til at virkeliggøre denne vision. Sandheden er, at 
det er de ikke. Ressourceeffektivitet er et meget bredt begreb, som skal omfatte samtlige vores 
naturressourcer. Kommissionen gør derfor ret i at anlægge en bred synsvinkel. Køreplanen 
omhandler de rigtige spørgsmål: den sigter mod at øge et bæredygtigt forbrug og en 
bæredygtig produktion, gøre affald til en ressource, støtte forskning og innovation, udfase 
miljøskadelige subsidier, vurdere og sætte værdi på økosystemtjenester, gribe ind over for 
tabet af biodiversitet, overgå til en cirkulær økonomi, skabe gode standarder for vand- og 
luftkvalitet, skabe en situation uden nettoarealinddragelse i 2050, opnå en god miljøtilstand 
for alle EU's havområder og få fiskeriet til at ligge inden for et maksimalt bæredygtigt udbytte 
senest i 2015.

Som Kommissionen med rette påpeger, er fødevarer, boliger og mobilitet ansvarlige for 70-
80 % af alle miljøpåvirkninger i løbet af en livscyklus. Derfor må de ydes særlig 
opmærksomhed, og de skal behandles på en helhedsorienteret måde gennem klima- og 
energilovgivningen samt gennem initiativer til at håndtere de samlede ressourceanvendelser.

De videre skridt

Køreplanens analyse er udmærket. Men vi er nødt til at bevæge os på flere fronter for at nå 
den vision, der er blevet opstillet. Europa-Kommissionen synes at være ganske forsigtig i den 
vifte af politiske instrumenter, den foreslår. Visionens ambitioner er ikke afspejlet i 
instrumenterne. Køreplanen er desværre vag i spørgsmålet om, hvilke lovgivningsmæssige 
instrumenter, der kunne anvendes, og den er heller ikke klar nok omkring det europæiske 
erhvervslivs rolle. Det er trods alt i høj grad vores virksomheder, som skal gennemføre de 
ændringer, der er nødvendige. For at få overgangen til at ske hurtigt nok, skal erhvervslivet 
involveres meget kraftigere.  Der bør udarbejdes en detaljeret overgangsplan i samarbejde 
med erhvervslivet, f.eks. inden for rammerne af den fremtidige overgangsplatform for 
ressourceeffektivitet i EU.

Et andet svagt punkt er medlemsstaternes rolle. De halter langt bagefter i gennemførelsen af 
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EU's politik og i udviklingen af den nationale ressourcepolitik. Kommissionen bør lægge 
mere vægt på dette problem. En måde at håndtere dette på, er at indarbejde 
ressourceeffektivitet i det europæiske semester for samordning af den økonomiske politik. I 
betragtning af den økonomiske betydning af ressourceeffektivitet passer dette perfekt ind i de 
øvrige kriterier. Desuden bør Kommissionen give klar støtte til udvikling af nationale 
politikker om ressourceeffektivitet.

Vi får også brug for et skift i beskatningen væk fra arbejde og over til miljømæssigt og 
ressourcebaserede skatter. Dette er væsentligt, ikke alene ud fra synspunktet om 
ressourceudnyttelse, men også ud fra et skattemæssigt synspunkt: i de kommende år vil vi 
kæmpe med et faldende beskatningsgrundlag, da befolkningen bliver ældre, og der bliver 
behov for nye indtægtskilder. Vi er også nødt til for alvor at gå i gang med at udfase 
miljøskadelige subsidier. Det er tilskud, som belaster vores budgetter to gange: først når 
pengene udbetales, og derefter på langt sigt når de miljømæssige skader skal udbedres.

Det er vigtigt at høste den fulde økonomiske fordel af denne overgang så tidligt som muligt. 
Kommissionen bør skynde sig at fremlægge forslag, der kan skabe et reelt indre marked for 
grønne produkter, som vil fremme de virksomheder, der investerer i ressourceeffektivitet. 
Dette vil omfatte forbedret miljømærkningsordninger og krav til miljøvenligt design, og 
fælles regler om grønne offentlige indkøb. Mulighederne i forbindelse med nye krav til regler 
om miljøvenligt design synes særligt lovende.

For at opnå omstillingen til et ressourceeffektivt Europa, er det afgørende at opstille mål. 
Disse mål skal være funktionelle og målbare. Det ideelle er at overgå til et generelt mål og en 
generel indikator, der afspejler udviklingen i EU som helhed. Det er afgørende, at det 
afspejler EU's samlede ressourcefodaftryk, inklusiv ressourcer, der bruges uden for EU. 
Kommissionen konkluderer ganske korrekt, at der venter mere arbejde forude, før vi har et 
komplet sæt af nødvendige indikatorer, og den omfattende høring af interesserede parter, som 
Kommissionen forudser, er derfor velkommen. Men vi må ikke miste tid, og det er 
bemærkelsesværdigt, at der allerede er blevet gjort en masse arbejde i denne forbindelse af 
medlemsstaterne, og f.eks. Eurostat, Det Europæiske Miljøagentur og Det Fælles 
Forskningscenter. Der findes allerede indikatorer for affald, luftkvalitet, vand og jord. Det er 
vigtigt, at vi allerede begynder at anvende disse indikatorer til at måle fremskridt på delmål, 
som vi kan opstille nu i stedet for i 2013.

Parallelt hermed bør vi iværksætte pilotprojekter for at bevæge os over mod en cirkulær 
økonomi på de områder, hvor der er størst behov, og hvor mulighederne findes, som det er 
tilfældet med fosfor.

Europa-Parlamentets rolle

Europa-Parlamentet har en afgørende rolle i forhold til at skabt et ressourceeffektivt Europa 
og i omlægningen af vores økonomi. Egeninteresser, der fokuserer på kortsigtede økonomiske 
gevinster skal udfordres. Men det er ikke kun inden for erhvervslivet, at disse egeninteresser 
sommetider spiller en konservativ rolle. Inden for Europa-Kommissionen er der også blevet 
udkæmpet betydelige kampe om ressourceeffektivitets plads på den politiske dagsorden og 
om køreplanen.
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Europa-Parlamentet bør se længere frem end til disse kortsigtede økonomiske gevinster og 
fokusere på fremtiden. Det er vores ansvar som politikere.

Det er op til Europa-Parlamentet at identificere og at presse på for mulighederne for at 
fremskynde overgangen til et ressourceeffektivt Europa. Medlemmer af Europa-Parlamentet 
bør også overbevise deres nationale kolleger om vigtigheden af dette spørgsmål med henblik 
på at sikre, at det står højt på den politiske dagsorden også i medlemsstaterne og ikke kun i 
Bruxelles.

Efter Kommissionens omfattende høring af interesserede parter og mine egne drøftelser med 
repræsentanter fra det europæiske erhvervsliv, ngo'er og medlemsstater er der en klar 
konklusion. Der er behov for en konsekvent EU-politik og en klart defineret vision for 
fremtiden. En klar vision vil give erhvervslivet et klart signal om det langsigtede mål, der skal 
nås. En konsekvent europæisk politik, styret af de bedste tilgængelige indikatorer og mål vil 
give dem den sikkerhed, de behøver for at foretage de investeringer, der er nødvendige for at 
bevare deres konkurrenceposition.

Europa-Parlamentet bør vise ansvar, ikke kun ved at støtte køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og presse på for handling, hvor der allerede er muligt, men også når 
det beskæftiger sig med de konkrete foranstaltninger, som vi står over for i de kommende år 
af vores mandatperiode. De igangværende revisioner af landbrugs-, fiskeri- og regionalpolitik 
er naturligvis en del af denne strategi. Det er af yderste vigtighed, at det kommende 7. 
miljøhandlingsprogram fokuserer på begrebet ressourceeffektivitet, og at konceptet 
videreudvikles i den kommende handlingsplan for bæredygtigt forbrug og bæredygtig 
produktion.

Parlamentet bør understrege, at det haster med ressourceeffektiviteten. Vi har simpelthen ikke 
råd til at undervurdere den afgørende rolle, knaphed på ressourcer vil spille for vores 
fremtidige velfærd. Derfor bør vi videreudvikle strategien både på EU-niveau og – frem for 
alt – på medlemsstatsplan, og konsekvent integrere ressourceeffektivitet i andre politikker.

___________________


