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Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa

Duurzaam zijn of niet zijn

Bij de presentatie van de teleurstellende cijfers voor het derde kwartaal op 20 oktober 2011, 
wees de algemeen directeur van 's werelds grootste verfproducent op het grootste probleem van 
het bedrijf: "een aanhoudende golf van stijgende grondstoffenprijzen." In één jaar waren de 
kosten voor grondstoffen explosief gestegen met 700 à 800 miljoen euro, op een totale omzet 
van 4 miljard euro. Diezelfde week maakte Bloomberg News bekend dat olie- en 
gasmaatschappijen dit jaar een recordbedrag van 70 miljard dollar spenderen aan onderzoek. Zij 
knijpen de planeet uit om grondstoffen te onttrekken aan de meest onbegaanbare plekken, en 
gaan tot het uiterste op het noordpoolgebied, in de tropische diepzee en rond het zuidpoolgebied. 
Deze voorbeelden geven duidelijk aan hoe dringend de grondstoffenschaarste en het probleem 
van de efficiëntie is.

In 2050 telt onze planeet naar schatting 9 miljard inwoners. Al deze mensen streven naar een 
beter leven en de vraag naar natuurlijke bronnen zal aanzienlijk toenemen. Volgens de Voedsel-
en Landbouworganisatie zal de levensmiddelenproductie tegen die tijd met 70% moeten 
toenemen. Zoals aangegeven in het stappenplan, zouden wij op basis van het huidige 
grondstoffengebruik een equivalent van meer dan twee planeten nodig hebben om onszelf te 
onderhouden.

Als wij willen zorgen voor ons eigen welzijn en toekomstige generaties de mogelijkheid willen 
bieden van dezelfde voordelen te profiteren als wij nu doen, zullen wij ermee moeten beginnen 
te opereren binnen de grenzen van onze planeet en zullen wij onze economische groei moeten 
ontkoppelen van ons grondstoffengebruik. Er zijn grenzen aan de fysieke groei: de grondstoffen 
waarop onze economie en ons alledaagse leven zijn gestoeld, raken op. Maar schaarste neemt 
niet alleen toe als gevolg van geologische en overige natuurlijke beperkingen: ook politieke 
factoren spelen een steeds belangrijkere rol. Landen sluiten hun grenzen voor bepaalde 
grondstoffen, omdat zij de grondstoffen voor zichzelf willen behouden. Het grondstoffengebruik 
wordt meer en meer geassocieerd met economische en politieke kwetsbaarheden en de strijd om 
macht. Dit heeft stijgende grondstoffenprijzen, prijsinstabiliteit en toenemende acute tekorten 
aan belangrijke natuurlijke bronnen tot gevolg. Voor hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
bronnen gelden echter verschillende problemen. Voor hernieuwbare bronnen is de voornaamste 
uitdaging te zorgen voor gebruiksniveaus binnen de maximale duurzame opbrengsten, en tegelijk 
te zorgen voor eerlijke toegang. Voor niet-hernieuwbare bronnen is het onze voornaamste 
opdracht ervoor te zorgen dat wij vermijden dat ze uitgeput raken of te duur worden. Daarnaast 
zullen wij de negatieve milieueffecten van hun winning moeten minimaliseren.

Het argument voor een bronnenefficiënte samenleving is daarom net zo goed economisch als 
ecologisch. Het is simpelweg een economische noodzaak om meer bronnenefficiënt te worden. 
En als dit geldt voor de economie als geheel, geldt het zeker ook voor onze eigen 
ondernemingen: alleen duurzame ondernemingen hebben een toekomst. Het is van cruciaal dat 
wij de economische mogelijkheden van een grotere bronnenefficiëntie erkennen en hier volledig 
gebruik van maken. In deze tijden van economische tegenspoed kan bronnenefficiëntie een 
stuwende factor achter werkgelegenheid en een gezondere leefomgeving zijn en tegelijk onze 
afhankelijkheid van steeds duurderde natuurlijke bronnen verminderen. Een dergelijke 
elementaire verandering kent onvermijdelijk winnaars en verliezers. Om het aantal verliezers te 
beperken en winnaars te ondersteunen moeten wij onze doelstellingen afbakenen en de 
beleidsmaatregelen bepalen die nodig zijn om deze zo snel mogelijk te realiseren. Behalve 
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productie moeten wij ons ook richten op consumptie. Gezien de beperkingen van de bronnen van 
deze planeet, is het een van de uitdagingen voor de nabije toekomst om ons consumptiegedrag te 
veranderen, met inbegrip van menselijke diëten.

Wij moeten goed beseffen dat de EU hier niet alleen in staat. Met het oog op de ecologische en 
economische uitdagingen zijn overige landen reeds begonnen hun bronnenefficiëntie radicaal te 
verbeteren. Japan is momenteel wereldleider doordat het het bronnengebruik in de periode 2000-
2005 heeft teruggebracht met 14%, nog afgezien van de vermindering in eerdere perioden1. 
China en ook landen als India en Brazilië hebben eveneens de economische noodzaak om te 
hervormen ingezien. De markt voor milieuvriendelijke producten zal enorm gaan groeien. De 
totale verkoop van de eco-industrie wordt bijvoorbeeld geschat op 1,7 triljoen EUR per jaar en 
groeit met ongeveer 5% per jaar. Wij moeten ervoor zorgen dat de EU en de Europese landen het 
initiatief nemen in deze overgang naar groene groei. Toekomstige ondernemingen zijn duurzaam 
of zijn er in het geheel niet. De vraag is niet of onze industrieën al dan niet duurzaam worden, 
maar of zij deze overgang snel genoeg kunnen maken om internationaal te overleven.

De dreigende bronnencrisis

Raken de bronnen werkelijk uitgeput? Een goed voorbeeld is fosfor, dat inmiddels al een zeer 
schaarse bron is geworden. Sinds de jaren negentig houden de VS en China deze bron voor 
zichzelf. Overige grote voorraden zijn te vinden in Noord-Afrika, dat momenteel in staat van 
beroering is. De EU zal de beschikbaarheid van fosfor zeker moeten stellen, aangezien de mens 
zonder dit specifieke element niet kan overleven. Wereldwijd wordt vijf maal zo veel gewonnen 
als wat mensen feitelijk consumeren in voeding. Het is reeds mogelijk om fosfor te recyclen, 
bijvoorbeeld uit rioolslib, maar dit proces zal wel moeten worden versneld. De EU kan tegen 
2020 geheel onafhankelijk zijn van de fosforinvoer.

Een ander voorbeeld zijn de zeldzame aardse elementen die essentieel zijn als wij de overgang 
naar duurzame energie geheel willen verwezenlijken. Paradoxaal genoeg is het op basis van de 
huidige technologie onmogelijk om te voldoen aan de vraag naar zeldzame elementen voor de 
zonnepanelen en windmolens die wij nodig hebben om aan de huidige doelstellingen voor 
hernieuwbare energie te voldoen. En als wij ook ambiëren om steeds meer gebruik te maken van 
elektrische auto's, zal de benodigde hoeveelheid lithium waarschijnlijk drastisch toenemen.

Maar ook gangbaarder bronnen worden te veel gebruikt. De directe financiële kosten van verlies 
aan biodiversiteit, verlies van vruchtbaar land (oppervlaktegrond) en verminderde water- en 
luchtkwaliteit zijn wellicht nog niet zichtbaar, maar de kosten van het herstel zijn veel hoger dan 
enkel de kosten van het bewaren van de status quo. Biodiversiteit vormt het fundament van veel 
dat wij als vanzelfsprekend ervaren. De ecologische, economische en sociale waarden van 
biodiversiteit zijn onontbeerlijk voor onze economische en technische ontwikkeling. De 
visvangst en visindustrie zijn voor hun productiviteit bijvoorbeeld afhankelijk van natuurlijke 
ecologische systemen. Toch sterven er op onze planeet elke week kostbare vissoorten uit zonder 
dat er wordt nagedacht over de mogelijke gevolgen hiervan.

Al deze voorbeelden laten zonder twijfel zien dat de EU over moet gaan tot een strategische
aanpak om de gezamenlijke economische, ecologische en sociale uitdagingen het hoofd te 
bieden. De strategie voor hulpbronnenefficiëntie, een vlaggenschipinitiatief van de Commissie, 
is een dergelijke aanpak. Deze strategie is zeer welkom omdat wij onze economie moeten 
omvormen tot een duurzame economie. Maar daarvoor moet ons beleid beter worden 
                                               
1 Begeleidend werkdocument van de diensten nr. 1 bij mededeling COM(2011)0571.
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geïntegreerd en moeten wij de duurzaamheidsaspecten opnemen in alle beleidsmaatregelen, met 
inbegrip van ons economisch beleid. 

Het stappenplan van de Commissie voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa

De visie van de Commissie is er een die wij allemaal zouden moeten steunen: In 2050 is de 
economie van de EU geëvolueerd op een manier die de beperkingen van hulpbronnen en de 
grenzen van de mogelijkheden van onze planeet respecteert, waardoor zij bijdraagt tot een 
wereldwijde economische transformatie. Onze economie is concurrerend, inclusief en zorgt voor 
een hoge levensstandaard met veel lagere milieueffecten. Alle hulpbronnen worden op duurzame 
wijze beheerd, van grondstoffen tot energie, water, lucht, grond en bodem. Mijlpalen in 
klimaatverandering zullen bereikt zijn terwijl biodiversiteit en de erop gebaseerde 
ecosysteemdiensten beschermd, naar waarde geschat en aanzienlijk hersteld zijn.

Sommige mensen maken hier wellicht uit op dat onze doelstellingen en beleidsmaatregelen 
inzake klimaatverandering voldoende zijn om de weg naar duurzaamheid in te slaan en deze 
visie te realiseren. De waarheid is dat dit niet genoeg is. Bronnenefficiëntie is een zeer breed
concept dat het totaal van onze natuurlijke bronnen moet omvatten. Het is daarom terecht dat de 
Commissie uitgaat van een brede visie. Het stappenplan richt zich op de juiste zaken: het streven 
is om duurzame consumptie en productie te vergroten, van afval een bron te maken, onderzoek 
en innovatie te ondersteunen, milieuonvriendelijke subsidies geleidelijk af te schaffen, 
ecosysteemdiensten te waarderen en een plaats te geven, het verlies aan biodiversiteit aan te 
pakken, te evolueren tot een circulaire economie, goede normen voor water- en luchtkwaliteit te 
hebben, tegen 2050 een toestand zonder nettoruimtebeslag te bereiken, een goede milieutoestand 
te bereiken voor alle zeewateren in de EU, en tegen 2015 te vissen binnen de maximale 
duurzame opbrengst.

Zoals de Commissie terecht aangeeft, nemen in geïndustrialiseerde landen voeding, huisvesting 
en mobiliteit 70-80% van alle milieueffecten op onze levenscyclus voor hun rekening. Dit is 
waarom hier dringend aandacht aan moet worden besteed, en dit zal op integrale wijze moeten 
worden aangepakt aan de hand van klimaat- en energiewetgeving, maar ook door initiatieven om 
het algehele gebruik van de bronnen aan te pakken.

De koers voor de toekomst

De analyse van het stappenplan is voortreffelijk. Wij zullen ons echter op meerdere fronten 
moeten bewegen willen wij de beschreven visie ook echt realiseren. De Commissie lijkt wat al te 
behoedzaam te zijn ten aanzien van het pakket beleidsinstrumenten dat zij voorstelt. De ambitie 
van haar visie wordt niet weerspiegeld in de instrumenten. En waar het stappenplan jammer 
genoeg vaag blijft over de wetsinstrumenten die kunnen worden ingezet, is het evenmin duidelijk 
genoeg over wat de rol van Europese bedrijven is. Het zijn uiteindelijk voor een groot deel onze 
bedrijven die de vereiste wijzigingen moeten doorvoeren. Om te zorgen dat de overgang snel 
genoeg plaatsvindt, moet de bedrijfsgemeenschap veel meer betrokken worden. Tezamen met de 
industrie moet een gedetailleerd overgangsplan worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in de context 
van het toekomstige EU-overgangsplatform voor efficiënt bronnengebruik.

Een ander zwak punt is de rol van de lidstaten. Zij lopen flink achter bij de uitvoering van EU-
beleid en het ontwikkelen van nationale beleidsmaatregelen ten aanzien van het bronnengebruik. 
De Commissie zou meer aandacht moesten besteden aan dit probleem. Een manier om dit aan te 
pakken is door bronnenefficiëntie op te nemen in het Europees semester voor coördinatie van het 
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economisch beleid. Gezien het economisch belang van bronnenefficiëntie sluit dit naadloos aan 
bij de overige criteria. Daarnaast zou de Commissie duidelijke ondersteuning moeten bieden bij 
de ontwikkeling van nationale beleidsmaatregelen inzake bronnenefficiëntie.

Ook is er behoefte aan een fiscale verschuiving: in plaats van op arbeid moet belasting gebaseerd 
zijn op milieueffect en bronnengebruik. Dit is niet alleen essentieel vanuit het gezichtspunt van 
bronnengebruik, maar ook vanuit fiscaal oogpunt: de komende jaren zullen wij vanwege de 
vergrijzing te maken krijgen met een afnemende belastinggrondslag en zijn er derhalve nieuwe 
bronnen van inkomsten vereist. Ook moeten wij serieus gaan werken aan het geleidelijk 
afschaffen van milieuonvriendelijke subsidies. Er zijn subsidies die een dubbele druk op onze 
begroting uitoefenen: ten eerste wanneer het geld wordt uitgekeerd en ten tweede, op de lange 
termijn, als de milieuschade moet worden hersteld.

Het is van belang om zo snel mogelijk de volledige economische vruchten van deze overgang te 
plukken. De Commissie zou snel met voorstellen moeten komen op basis waarvan een echte 
interne markt voor groene producten kan worden gecreëerd, zodat bedrijven die investeren in 
bronnenefficiëntie een extra impuls krijgen. Dit omvat een beter beleid ten aanzien van ecolabels 
en vereisten voor ecologisch ontwerp, en gemeenschappelijke regels inzake groene 
overheidsopdrachten. Met name de mogelijkheden met nieuwe regels voor ecologisch ontwerp 
zijn veelbelovend.

Om de overgang naar een bronnenefficiënt Europa te realiseren, is het essentieel om 
doelstellingen te hebben. Deze doelstellingen moeten functioneel en meetbaar zijn. Het streven is 
om tot één algemene doelstelling en indicator te komen, die de vooruitgang van de EU in zijn 
geheel weergeeft. Het is essentieel die dat deze de totale voetafdruk van de EU ten aanzien van 
bronnengebruik weerspiegelt, met inbegrip van bronnen die buiten de EU worden gebruikt. De 
Commissie concludeert terecht dat er nog een hoop moet worden gedaan voordat wij over een 
volledige set benodigde indicatoren beschikken, en de door de Commissie beoogde uitgebreide 
raadpleging van belanghebbenden is daarom welkom. Er is echter geen tijd te verliezen. In dit 
opzicht moet worden opgemerkt dat er al veel werk is verricht door de lidstaten en bijvoorbeeld 
door Eurostat, het Europees Milieuagentschap en het Gemeenschappelijk centrum voor 
onderzoek. Indicatoren voor afval, luchtkwaliteit, water en land zijn reeds voorhanden. Het is 
cruciaal dat wij reeds beginnen met het gebruik van deze indicatoren om de vooruitgang ten 
aanzien van subdoelstellingen te meten, die wij nu reeds kunnen bepalen in plaats van in 2013.

Tegelijk moeten wij beginnen met proefprojecten om over te stappen op een circulaire economie 
op vlakken waar het belang het grootst is en waar de mogelijkheden bestaan, zoals in het geval 
van fosfor.

De rol van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft een beslissende rol te spelen ten aanzien van een bronnenefficiënt 
Europa en de omvorming van onze economie. Het gevestigde belang gericht op financiële winst 
op de korte termijn, moet worden uitgedaagd. Het is echter niet alleen de bedrijfsgemeenschap 
waar dergelijke gevestigde belangen soms een hardnekkige rol spelen. Binnen de Commissie 
moet nog aanzienlijke strijd geleverd worden over de plaats die bronnenefficiëntie inneemt op de 
politieke agenda en over de invulling van het stappenplan.

Het Europees Parlement zou uit moeten stijgen boven deze financiële winsten op de korte 
termijn en zou zich moeten richten op de toekomst. Dat is onze belangrijkste 
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verantwoordelijkheid als politici.

Het is aan het Europees Parlement om de mogelijkheden vast te stellen om de overgang naar een 
bronnenefficiënt Europa te versnellen, en om hierop aan te sturen. Leden van het Europees 
Parlement zouden hun nationale collega's moeten overtuigen van het belang van het vraagstuk 
ten einde ervoor te zorgen dat dit ook hoog op de politieke agenda van de lidstaten staat, en niet 
alleen in Brussel.

Na de uitgebreide raadpleging van belanghebbenden door de Commissie en mijn eigen 
gesprekken met vertegenwoordigers van de Europese bedrijfsgemeenschap, ngo's en lidstaten, is 
er één conclusie duidelijk. Er is behoefte aan een consistent EU-beleid en een helder 
gedefinieerde toekomstvisie. Een heldere visie geeft aan bedrijven een duidelijk signaal af van 
de doelstellingen die op de lange termijn moeten worden bereikt. Een consistent Europees beleid, 
op basis van de beste beschikbare indicatoren en doelstellingen, geeft hen de zekerheid die zij 
nodig hebben om de nodige investeringen te doen ten einde hun concurrentiepositie te behouden.

Het Europees Parlement moet verantwoordelijkheid tonen, niet alleen door het stappenplan voor 
een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa te steunen en, waar reeds mogelijk, aan te sturen op 
actie, maar ook als het zich buigt over de concrete maatregelen waar het de komende jaren van 
zijn mandaat voor staat. De voortdurende herzieningen van het landbouw-, visserij- en regionaal 
beleid maken uiteraard deel uit van deze strategie. Het is van het allergrootste belang dat het 
aanstaande zevende milieuactieprogramma gericht is op het concept van bronnenefficiëntie en 
dat het concept verder wordt ontwikkeld in het volgende actieplan inzake duurzame consumptie 
en productie.

Het Parlement moet ten aanzien van bronnenefficiënte het aspect van urgentie benadrukken. Wij 
kunnen het ons gewoon niet permitteren om de centrale rol te onderschatten die de schaarste van 
bronnen gaat spelen voor ons toekomstig welzijn. Daarom moeten wij allemaal deze strategie 
verder ontwikkelen, zowel op EU-niveau als – en dit is cruciaal – op lidstaatniveau, en moeten 
wij bronnenefficiëntie consistent integreren met overige beleidsgebieden.

___________________


