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Färdplan för ett resurseffektivt Europa

Att vara eller inte vara hållbar

När VD:n för världens största färgtillverkningsföretag den 20 oktober 2011 presenterade det 
dåliga resultatet för det tredje kvartalet motiverade han det med att det största problemet för 
företaget hade varit den kraftiga prisökningen på råvaror. På ett år hade kostnaderna för 
råvaror stigit till 700–800 miljoner euro för företaget, som har en total omsättning på 
4 miljarder euro. Samma vecka meddelade Bloomberg News att olje- och gasföretagen i år 
spenderade rekordsumman 70 miljarder US-dollar på prospektering. Företagen suger ut 
planeten i jakt på råvarufyndigheter på de mest svårtillgängliga platserna. De letar på extrema 
ställen som Arktis, i de tropiska djuphaven och i närheten av Antarktis. Dessa två exempel 
illustrerar den brådskande frågan om råvaruknapphet och resurseffektivitet.

År 2050 kommer det uppskattningsvis att finnas 9 miljarder människor på jorden. Alla strävar 
de efter ett bättre liv och efterfrågan på naturresurser kommer att öka betydligt. Enligt 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) måste livsmedelsproduktionen öka med 
70 procent fram tills dess. Om vi fortsätter att använda resurserna i nuvarande takt, vilket 
redan har påpekats i färdplanen, kommer vi att behöva mer än två jordklot för att försörja oss.

För att garantera vårt eget välbefinnande och ge kommande generationer möjlighet att åtnjuta 
samma fördelar måste vi börja ta hänsyn till jordens begränsningar samt bryta sambandet 
mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning. Det finns begränsningar för fysisk tillväxt. 
De resurser som ligger till grund för vår ekonomi och vårt dagliga liv håller på att ta slut. Men 
råvaruknappheten förvärras inte bara på grund av geologiska och andra begränsningar i 
naturförhållandena utan även politiska faktorer spelar en allt viktigare roll. Det finns länder 
som stänger sina gränser när det gäller vissa resurser, eftersom de vill kunna utnyttja dem 
själva. Resursanvändningen kommer därför alltmer att associeras med ekonomisk och politisk 
sårbarhet samt maktkamp. Konsekvenserna av detta blir stigande råvarupriser, prisinstabilitet 
och en alltmer akut brist på de viktigaste naturresurserna. Utmaningarna blir dock olika för 
förnybara och icke-förnybara resurser. För förnybara resurser blir den främsta utmaningen att 
garantera användningsnivåer som möjliggör en maximal hållbar avkastning samtidigt som en 
rättvis tillgång säkerställs. För icke-förnybara resurser blir våra huvudsakliga uppgifter att 
undvika att de utrotas eller blir alltför dyra samt minimera de negativa effekterna på miljön 
när de utvinns.

Argumentet för ett resurseffektivt samhälle är därför lika mycket ekonomiskt som 
miljömässigt. Att bli mer resurseffektiv är helt enkelt en ekonomisk nödvändighet. Om detta 
stämmer för ekonomin som helhet, så gäller det definitivt också för våra företag. Det skulle 
innebära att endast hållbara företag har en framtid. Det är centralt att vi erkänner och till fullo 
utnyttjar de ekonomiska möjligheter som större resurseffektivitet erbjuder. I dessa ekonomiskt 
svåra tider kan resurseffektivitet fungera som en drivkraft för sysselsättning och en hälsosam 
livsmiljö samtidigt som den minskar vårt beroende av allt dyrare naturresurser. Ett systembyte 
som detta kommer oundvikligen att skapa både vinnare och förlorare. I syfte att förhindra 
förlorare och stödja vinnare behöver vi upprätta våra mål och fastställa de politiska riktlinjer 
som är nödvändiga för att uppnå målen så fort som möjligt. Förutom produktion så bör vi 
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fokusera på konsumtion. En av framtidens utmaningar blir att ändra våra konsumtionsvanor, 
inklusive kostvanor, med tanke på jordens begränsade resurser.

Vi behöver komma ihåg att EU inte är ensamt om detta. Ställda inför miljöutmaningar och 
ekonomiska utmaningar håller andra länder på att radikalt förbättra sin resurseffektivitet. 
Japan leder för närvarande ligan, eftersom de har minskat sin resursanvändning med 
14 procent under perioden 2000–2005 utöver tidigare perioder av minskning1. Kina och andra 
länder som t.ex. Indien och Brasilien håller också på att inse den ekonomiska nödvändigheten 
av att reformera. Marknaden för miljövänliga produkter kommer att öka kraftigt. 
Försäljningen av ekologiska varor uppskattas t.ex. till 1,7 biljoner euro per år och ökar med 
cirka 5 procent varje år. Vi måste se till att EU och europeiska företag ligger i framkant av 
denna övergång till grön tillväxt. Framtidens företag kommer antingen vara hållbara eller inte 
finnas alls. Frågan är inte om våra företag ska bli mer hållbara utan om de lyckas ändra sig 
tillräckligt fort för att kunna överleva på den internationella marknaden.

Den hotande råvarukrisen

Håller råvarorna verkligen på att ta slut? Ett exempel är fosfor som det redan råder stor brist 
på. Sedan 1990-talet har Förenta staterna och Kina behållit resursen för sig själva. Andra stora 
fyndigheter av fosfor finns i Nordafrika, där det för närvarande råder politisk oro. EU behöver 
säkerställa tillgången till fosfor, eftersom människan behöver fosfor för att kunna överleva. 
Globalt sett bryter vi fem gånger mer än vad människan faktiskt konsumerar i livsmedel. Det 
är redan möjligt att återvinna fosfor från t.ex. avloppsslam, men vi behöver påskynda 
processen. EU skulle kunna bli fullständigt oberoende av fosforimport år 2020.

Ett annat exempel är de sällsynta jordartsmetaller som är centrala för om vi ska lyckas 
genomföra övergången till hållbar energi. Paradoxalt nog skulle det med dagens teknik vara 
omöjligt att möta efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller för de solpaneler och vindkraftverk, 
som vi behöver för att kunna nå våra mål för förnybar energi. Om vår ambition dessutom är 
att alltmer börja använda elektriska bilar kommer vi förmodligen att se en dramatisk ökning 
av behovet av litium.

Det sker även en överanvändning av mer vanliga resurser. De direkta ekonomiska 
kostnaderna för förlusten av biologisk mångfald och förlusten av odlingsbar mark (jord) samt 
en försämrad vatten- och luftkvalitet kanske inte märks i dag men när vi ska återställa 
kommer kostnaderna att bli mycket högre än kostnaderna för att åtminstone behålla det vi har 
i dag. Den biologiska mångfalden ligger till grund för så mycket av det som vi tar för givet. 
De miljömässiga, ekonomiska och sociala värdena av den biologiska mångfalden är samtliga 
centrala för den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Fisk- och skaldjursindustrin är t.ex. 
beroende av naturliga ekologiska system för sin produktivitet. Ändå utrotas värdefulla arter 
varje vecka utan hänsyn till vilka konsekvenser det kan få.

Samtliga exempel visar utan tvekan på att EU behöver anta en strategi för att hantera 
kombinationen av ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar. Strategin om 
resurseffektivitet, ett flaggskeppsinitiativ från kommissionen, är en sådan. Denna strategi är 

                                               
1 Kommissionens arbetsdokument nummer 1 åtföljande meddelandet KOM(2011)0571.
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välkommen eftersom vi behöver förvandla vår ekonomi till en hållbar ekonomi. För att kunna 
göra detta behöver vi en bättre politisk integration och en hållbarhetsintegrering i samtliga 
politiska områden, inklusive vår ekonomiska politik. 

Kommissionens färdplan för ett resurseffektivt Europa

Vi bör alla stödja kommissionens vision: År 2050 har EU:s ekonomi vuxit på ett sätt som tar 
hänsyn till råvaruknappheten och jordens begränsningar och bidrar därigenom till en global 
ekonomisk omställning. Vår ekonomi är konkurrenskraftig, inkluderande och ger en hög 
levnadsstandard med mycket mindre miljöpåverkan. Alla resurser förvaltas hållbart, såväl 
råvaror som energi, vatten, luft, mark och jord. Milstolparna i klimatarbetet har uppnåtts, och 
den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som bygger på denna har bevarats, 
värdesatts och återställts i stor utsträckning.

Vissa kan dra slutsatsen att våra klimatmål och vår klimatpolitik är tillräckliga för att nå 
hållbarhet och uppnå denna vision. Sanningen är att det räcker inte. Resurseffektivitet är ett 
väldigt brett begrepp som måste omfatta samtliga våra naturresurser. Kommissionen gör 
därför rätt i sin breda tolkning. Färdplanen tar upp de viktiga frågorna. Den strävar efter att 
öka den hållbara konsumtionen och produktionen, förvandla avfall till en resurs, stödja 
forskning och innovation, avveckla miljöskadliga subventioner, värdera och redovisa 
ekosystemtjänster, motverka förlusten av den biologiska mångfalden, gå mot en 
kretsloppsekonomi, ha goda standarder för vatten- och luftkvalitet, nå ett läge utan 
nettoianspråktagande av mark senast 2050, uppnå en god miljöstatus i alla marina vatten i EU 
och senast 2015 få fisket att ligga inom maximalt hållbart uttag.

Som kommissionen mycket riktigt påpekar står livsmedel, bostäder och transporter i 
industriländerna för 70–80 procent av all miljöpåverkan under livscykeln. Det är därför som 
detta kräver särskild uppmärksamhet och behöver tas itu med på ett mer övergripande sätt 
med hjälp av klimat- och energilagstiftning samt med initiativ som tar itu med den 
övergripande resursanvändningen.

Vägen framåt

Analysen av färdplanen är utmärkt. Men vi behöver vidta flera olika åtgärder för att nå den 
fastställda visionen. Europeiska kommissionen verkar vara ytterst försiktig när man ser till 
den föreslagna uppsättningen av politiska instrument. Ambitionen i visionen återspeglas inte i 
instrumenten. Tyvärr är istället färdplanen otydlig i fråga om vilka lagstiftningsinstrument 
som skulle kunna användas och inte heller tillräckligt tydlig när det gäller de europeiska 
företagens roll. Det är trots allt våra företag som till stora delar kommer att genomföra de 
ändringar som krävs. För att övergången ska ske tillräckligt fort måste näringslivet involveras 
mycket mer. I samarbete med industrin bör en detaljerad övergångsplan utarbetas, t.ex. inom 
ramen för den framtida övergångsplattformen för resurseffektivitet i EU.

En annan svag punkt är medlemsstaternas roll. De hamnar långt efter när det gäller att 
genomföra EU:s politik och utveckla den nationella resurspolitiken. Kommissionen bör lyfta 
fram detta problem i större utsträckning. Ett sätt att tackla det är genom att införliva 
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resurseffektiviteten i den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken. 
Med tanke på hur viktig resurseffektiviteten är rent ekonomiskt så passar den perfekt för de 
andra kriterierna. Dessutom borde kommissionen erbjuda ett tydligt stöd i utvecklingen av en 
nationell politik för resurseffektivitet.

Vi kommer även att behöva gå över från skatt på arbete till skatt på miljö och resurser. Detta 
är inte bara viktigt ur ett resursanvändningsperspektiv utan även rent skattemässigt. Under de 
närmsta åren kommer vi att kämpa med ett krympande beskattningsunderlag på grund av att 
befolkningen blir allt äldre, och därmed kommer nya inkomstkällor att behövas. Vi måste 
också på allvar avskaffa subventioner som är skadliga för miljön. Det är subventioner som 
belastar vår budget dubbelt. Först när pengarna betalas ut och sedan på lång sikt när 
miljöskadorna ska åtgärdas.

Det är viktigt att vi så fort som möjligt drar nytta av de ekonomiska fördelarna av denna 
övergång. Kommissionen bör agera snabbt för att lägga fram förslag som kan skapa en verklig 
inre marknad för gröna produkter, vilket i sin tur kan stärka företag som investerar i 
resurseffektivitet. Detta innebär bland annat förbättrade miljömärkningsprogram och 
ekodesignkrav samt gemensamma regler för miljöanpassad offentlig upphandling. 
Möjligheterna med nya ekodesignregler verkar särskilt lovande.

För att kunna uppnå ett resurseffektivt Europa är det viktigt med mål. Dessa mål behöver vara 
funktionella och mätbara. Det idealiska vore att gå över till ett allmänt mål och en indikator 
som återspeglar EU:s framsteg i sin helhet. Det är centralt att det återspeglar EU:s totala 
resursanvändning, inklusive resurser som används utanför EU. Kommissionen har rätt i sitt 
antagande om att det krävs mer arbete innan vi har en full uppsättning nödvändiga indikatorer, 
och det omfattande samrådet med berörda parter som förutses av kommissionen är därför 
välkommet. Vi får inte förlora mer tid och det är beaktansvärt att en hel del av detta arbete 
redan har utförts av medlemsstaterna och t.ex. Eurostat, Europeiska miljöbyrån och 
Gemensamma forskningscentrumet. Indikatorer för avfall, luftkvalitet, vatten och mark finns 
redan tillgängliga. Det är viktigt att vi redan nu börjar använda dem för att mäta våra framsteg 
när det gäller att uppnå de delmål som vi skulle kunna upprätta nu istället för 2013.

Samtidigt bör vi starta pilotprojekt för att röra oss mot en kretsloppsekonomi i områden där 
behovet är som störst och möjligheterna finns, t.ex. i fråga om fosfor.

Europaparlamentets roll

Europaparlamentet spelar en avgörande roll när det gäller att skapa ett resurseffektivt Europa 
och förändra EU:s ekonomi. Egenintresset som fokuserar på kortsiktiga ekonomiska vinster 
behöver definieras. Det är dock inte bara inom näringslivet som dessa egenintressen ibland 
spelar en konservativ roll. Även inom kommissionen har resurseffektivitetens plats på den 
politiska dagordningen och färdplanen diskuterats häftigt.

Europaparlamentet bör lyfta blicken från dessa kortsiktiga ekonomiska vinster och istället se 
in i framtiden. Det är vårt ansvar som politiker.

Det är upp till Europaparlamentet att identifiera och kämpa för möjligheterna att påskynda 
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övergången till ett resurseffektivt Europa. Europaparlamentets ledamöter bör övertyga sina 
nationella parter om frågans vikt så att den hamnar högt upp på den politiska dagordningen i 
medlemsstaterna och inte bara i Bryssel.

Efter kommissionens omfattande samråd med berörda parter och mina egna diskussioner med 
företrädare från europeiska företag, icke-statliga organisationer och medlemsstater kan jag dra 
en slutsats. Det behövs en konsekvent EU-politik och en tydligt definierad framtidsvision. En 
tydlig vision skickar en tydlig signal till företag om de långsiktiga mål som behöver uppnås. 
En konsekvent EU-politik, vägledd av de bästa tillgängliga indikatorerna och målen, kommer 
att ge den säkerhet som behövs för att göra de nödvändiga investeringarna i syfte att behålla 
en konkurrenskraftig ställning på marknaden.

Europaparlamentet bör ta sitt ansvar genom att inte bara stödja färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa och utöva påtryckningar för att vidta åtgärder som det redan finns 
möjlighet till, utan även ta itu med de konkreta åtgärder som behöver vidtas framöver under 
mandatperioden. De pågående översynerna av jordbruks-, fiske- och regionalpolitiken är 
naturligtvis en del av denna strategi. Det är av yttersta vikt att det kommande 
sjunde miljöhandlingsprogrammet fokuserar på begreppet resurseffektivitet och att begreppet 
utvecklas närmare i nästa handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion.

Parlamentet bör betona att det brådskar med resurseffektiviteten. Vi har helt enkelt inte råd att 
underskatta den betydelse som bristen på resurser kommer att få för vårt framtida 
välbefinnande. Därför behöver vi utveckla strategin både på EU-nivå och framför allt på 
medlemsstatsnivå samt konsekvent integrera resurseffektivitet i den övriga politiken.

___________________


