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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet och framför allt dess inriktning på råvaror och 
råvaror som återvunnits från mineralresurser och biotiska resurser, dess betonande av 
resurseffektivitet och återvinning och dess erkänsla för att utvinning av användbara 
material ur kommunalt avfall (”urban mining”) är en viktig källa för tillvaratagande, 
återvinning och förädling av råvaror. Parlamentet påpekar att återanvändningen kan 
fungera som en särskild kategori för att förlänga produkternas livslängd och uppmanar 
med kraft kommissionen att utveckla återanvändningen.

2. Europaparlamentet påpekar att världsbefolkningens tillväxt tillsammans med den ökande 
konsumtionen och målen för EU:s ekonomiska tillväxt gör det ännu mer väsentligt att 
tillväxten frikopplas från råvaruanvändningen. Parlamentet vidhåller därför att det bör 
fastställas minskningsmål för att stabilisera materialanvändningen och föreslår ett årligt 
materialeffektivitetsmål för EU på 3 procent.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU till forskning för utveckling av 
en råvaruhierarki för att råvarorna ska användas så, att förädlingsvärdet blir det största 
möjliga utan att miljön tar skada. Parlamentet uppmanar kommissionen att kartlägga 
konkurrensen om samma råvaror och åtgärda icke-väsentlig konsumtion av råvaror.

4. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att det utvecklas, främjas och genomförs 
ett livscykeltänkande för råvaror så att den högsta kvaliteten för råvarorna förbättras och 
deras livslängd förlängs, och framhåller samtidigt att det behövs indikatorer för mätning 
av effektiv och ändamålsenlig resursanvändning samt påpekar vikten av att 
ekodesigndirektivet tillämpas fullt ut i detta hänseende. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lagstifta om 
ytterligare producentansvar för att tillvaratagandet av råvaror ska öka, för att råvarorna 
bättre ska kunna tillvaratas, återanvändas, återvinnas och förädlas och för att stimulera till 
en effektiv råvaruanvändning.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett övervakningssystem för alla 
råvaror, där producenterna tillhålls att via ett system som medger insyn bokföra 
ursprunget till råvarorna, efter förebild från förhandenvarande exempel (FSC och Flegt för 
olagliga råvaror), så att det i framtiden kan utvecklas hållbarhetskriterier för råvaror.

7. Europaparlamentet vill att ramdirektivet om avfall ordentligt och snabbt genomförs och att 
deponering av råvaror som går att återvinna förbjuds samt efterlyser strikta och vittgående 
effektivitetskriterier för avfallsförbränning med energiåtervinning för att råvaror ska 
återanvändas och återvinnas i stället för att förbrännas.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införliva målen i handlingsplanen för 
biologisk mångfald med råvarustrategin för att stärka kopplingarna mellan ekonomi och 
miljö och ta hänsyn till miljöpåverkan från utvinning, produktion, användning och 
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bortskaffande av råvaror. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja 
utvecklingen av strategisk markanvändningsplanering i alla medlemsstater för att skapa 
balans mellan råvaruutvinningen och andra krav som ställs på markanvändningen och slå 
vakt om miljön och den biologiska mångfalden.

9. Europaparlamentet betonar vikten av företagens sociala ansvar och efterlevnaden av de 
striktaste internationella miljönormerna och sociala normerna, tillsammans med 
användningen av bästa tillgängliga teknik. Parlamentet uppmanar kommissionen att följa 
andan i Förenta staternas Dodd-Frank-lag om konfliktmineraler och, med eftertryck, att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag samt stöder initiativet för öppenhet 
i utvinningsindustrin (EITI).

10. Europaparlamentet vill att hållbarare ekonomiska modeller som är frikopplade från 
materialanvändningen aktivt ska introduceras och främjas, för att säkerställa den framtida 
råvarutillgången i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram rättsakter som 
inriktar sig på en mera effektiv resursanvändning med undvikande av oönskade 
biverkningar som förtar den ursprungliga nyttoeffekten (”rebound-effekter”) och föreslår 
att kommissionen gör en omfattande utredning av ekonomiska leasing-modeller såsom 
alternativ till ägandet av varor samt hur dessa modeller påverkar materialanvändningen 
och tillvaratagandet av material.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att undersöka inverkningarna av 
en skatt på mineralresurser, råvaror av annat slag än energiråvaror, samt vatten- och 
markanvändning och framför allt vilka eventuella biverkningar den kunde få, såsom att 
råvaror ersätts på ett icke-hållbart sätt eller att skatteflykt inträffar eller ekonomisk 
verksamhet utlokaliseras till tredjeländer. Parlamentet påpekar att en skatt på resurser 
skulle göra resurserna värdefullare så att råvarorna kom att användas, återanvändas och 
återvinnas bättre och exporten av resurser att minska.


