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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et ressourceeffektivt Europa
(2011/2068(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Køreplan til et ressourceeffektivt Europa" 
(KOM(2011)0571);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt 
Europa under Europa 2020-strategien" (KOM(2011)0021);

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "EUROPA 2020 – En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst"(KOM(2010)2020);

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2011 om en effektiv 
råvarestrategi for Europa;

– der henviser til Rådets konklusioner om Kommissionens køreplan til et ressourceeffektivt 
Europa, som blev vedtaget den 19. december 2011 (18786/11), og til Rådets konklusioner 
af 20. december 2011 om bæredygtig råvareforvaltning og bæredygtig produktion og 
forbrug: nøglebidrag til et ressourceeffektivt Europa;

– der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport om miljøtilstanden "State and 
Outlook 2010" (SOER 2010);

– der henviser til den kommende FN-konference om bæredygtig udvikling i Brasilien den 
20.-22. juni 2012;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi, Regionaludviklingsudvalget og Fiskeriudvalget (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at den aktuelle økonomiske og finansielle krise viser, at Europa har akut 
behov for nye kilder til bæredygtig økonomisk vækst;

B. der henviser til, at overforbruget af naturlige ressourcer fører til forringelse af miljøet og 
ødelæggelse af jordens naturlige kapital;

C. der henviser til, at intenst ressourceforbrug og den dramatiske stigning i det globale 
forbrug presser råvarepriserne i vejret, og at realpriserne for råvarer derfor er steget med 
147 % siden århundredeskiftet; der henviser til, at EU må forvente alvorlige udfordringer 
med hensyn til at sikre adgang til og kontinuerlig levering af nøgleressourcer;

D. der henviser til, at man ved at omstille økonomien og styre den ind på en ressourceeffektiv 
vej med respekt for klodens grænser vil kunne opnå øget konkurrenceevne og nye kilder 
til vækst og arbejdspladser gennem omkostningsbesparelser takket være øget effektivitet, 
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kommercialisering af innovationer og bedre forvaltning af ressourcer i hele deres 
livscyklus;

E. der henviser til, at Eurobarometerundersøgelsen fra marts 2011 viser, at 
ressourceeffektivitet og bæredygtig produktion og forbrug er spørgsmål, som i høj grad 
optager EU-borgerne;

Prioriterede foranstaltninger

1. kræver, at der oprettes fælles taskforcer for de tre centrale områder fødevarer, boliger og 
mobilitet; disse bør sammensættes af eksperter fra Kommissionen, medlemsstaterne, 
industrien og civilsamfundet og udarbejde europæiske handlingsplaner for 
ressourceeffektivitet med klare benchmarks inden for et år;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme markedet for sekundære 
materialer og til at fremme efterspørgslen efter genanvendelsesmaterialer ved at udvikle 
kriterier for affaldsophør og økonomiske incitamenter, såsom reducerede momssatser for 
sekundære materialer inden 2013; opfordrer derfor også til, at der etableres et 
"Schengenområde" for affald, så affald til genanvendelse kan flyttes friere mellem 
medlemsstaterne;

3. opfordrer Kommissionen til at sætte skub i forskning og teknologisk udvikling med 
henblik på at fremskynde overgangen til en grøn økonomi; understreger, at "innovations-
EU" er en af motorerne for et ressourceeffektivt Europa;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og anvende klare og målelige 
indikatorer for økonomisk aktivitet, som tager højde for klimaændringer, biodiversitet og 
ressourceeffektivitet inden udgangen af 2012;

5. opfordrer Kommissionen til at udvide anvendelsesområdet for direktivet om miljøvenligt 
design til også at omfatte ikkeenergirelaterede produkter og fremlægge yderligere krav om 
miljøvenligt design for produkter, herunder genanvendt indhold, holdbarhed og 
genanvendelighed med henblik på at forbedre deres miljøindvirkning og fremme 
genanvendelsesmarkederne; 

Dagsorden for fremtidig vækst

6. støtter flagskibsinitiativet om et ressourceeffektivt Europa og køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og visionen heri for 2050, herunder milepælene; opfordrer 
Kommissionen til snarest at fremsætte alle nødvendige lovgivningsmæssige og øvrige 
initiativer for at opnå milepælene og sikre, at alle EU-politikker rettes ind efter dem;

7. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og virksomhederne til at basere deres 
økonomiske strategier på en radikalt forbedret ressourceeffektivitet, som medfører, at den 
økonomiske vækst afkobles fra ressourceforbrug; mener også, at det er nødvendigt at 
fokusere på såvel produktivitet som effektivitet i ressourceforbruget;
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8. understreger, at der er behov for øjeblikkelig handling for at støtte innovation og 
investeringer i nye teknikker og forretningsmodeller og for at skabe incitamenter, som på 
lang sigt vil være til gavn for økonomien; fremhæver, at den private sektor spiller en 
central rolle med hensyn til at levere grøn økonomisk vækst;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at indarbejde målsætningerne 
om ressourceeffektivitet i det europæiske semester for samordning af den økonomiske 
politik;

Omstilling af økonomien 

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle incitamenter, som tilskynder 
virksomhederne til at måle, benchmarke og løbende forbedre deres ressourceeffektivitet, 
samt foranstaltninger til at udvide princippet om producentansvar og fjerne de hindringer, 
som bremser ressourceeffektiviteten;

11. kræver strengere krav til grønne offentlige indkøb (GPP) for produkter med store 
miljømæssige konsekvenser og opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvor GPP kunne 
knyttes til EU-finansierede projekter; kræver en indsats for at fremme fælles indkøb og 
netværk af offentlige indkøbere til støtte for GPP inden årets udgang;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at EU's regelværk vedrørende affald 
gennemføres fuldt ud, også mindstemålene i deres nationale strategier til 
affaldsforebyggelse og -forvaltning; 

13. opfordrer Kommissionen til at strømline regelværket vedrørende affald og indføre et 
gradvist forbud mod deponeringsanlæg ledsaget af passende overgangsforanstaltninger;

14. fremhæver, at forskning, udvikling og innovation har stor betydning for at fremskynde 
overgangen til et ressourceeffektivt Europa; bemærker, at der navnlig er behov for større 
innovation inden for miljøvenlig materialeudvinding, kemi, genanvendelse, 
genanvendelsespotentiale og erstatning af miljøskadelige materialer, teknologier og design 
med mindre materiale- og energiforbrug;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gå over til miljøbeskatning svarende til et 
EU-gennemsnit i de offentlige indtægter på over 10 % i 2020 i tråd med de medlemsstater, 
der præsterer bedst på dette område; understreger, at dette vil give mulighed for at sænke 
andre skatter, f.eks. på arbejde, øge konkurrenceevnen og skabe lige konkurrencevilkår;

16. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge konkrete 
planer for at udfase alle miljøskadelige støtteordninger før 2020;

Naturkapital og økosystemtjenester

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere den økonomiske værdi af 
økosystemer og integrere disse værdier i rapporterings- og regnskabssystemer inden 2015;

18. understreger, at biodiversitet er afgørende for menneskehedens eksistens og samfundets 
velfærd, såvel direkte som indirekte via økosystemtjenesterne; glæder sig over og støtter 
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EU's biodiversitetsstrategi frem mod 2020, herunder alle strategiens mål og aktioner; 
fremhæver, at det er vigtigt at integrere beskyttelsen af biodiversiteten, også i et 
ressourceeffektivt Europa;

19. opfordrer Kommissionen til at indlede pilotprojekter for flere ressourcer, f.eks. fosfor, 
med henblik på at opnå 100 % genanvendelse i 2020; understreger, at disse pilotprojekter 
bør modtage direkte støtte fra strukturfondene;

20. fremhæver betydningen af et bæredygtigt landbrug, af en ændret kostsammensætning for 
at mindske indtaget af animalsk protein samt af at mindske importeret arealanvendelse; 

Styring og overvågning

21. gentager, at det er vigtigt med et sæt af sammenhængende, målelige og klare sektormål, 
herunder et generelt mål, med henblik på at gennemføre visionen og milepælene i 
køreplanen; opfordrer Kommissionen til at stille et konkret forslag for sådanne 
målsætninger for EU senest i 2013 og sikre, at alle EU-politikker er i overensstemmelse 
med de fastsatte mål; mener, at milepælene i køreplanen bør betragtes som mål, indtil der 
er fastsat mere detaljerede mål; opfordrer medlemsstaterne til at medtage tilsvarende mål i 
deres egne strategier for ressourceeffektivitet;

22. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage solide og letforståelige indikatorer 
på grundlag af integrerede regnskabsværktøjer, således at man kan følge fremskridtet hen 
mod målene; 

23. støtter Kommissionens forslag om at indføre en overordnet indikator, som suppleres at en 
række indikatorer for jord, vand, materialer og kulstof; understreger, at disse indikatorer 
skal bygge på en fodaftryksmodel, som tager højde for indvirkningerne i hele livscyklen; 

24. understreger, at det er afgørende med specifikke indikatorer for ressourceeffektivitet inden 
for alle politikområder, og opfordrer Kommissionen til at indarbejde indikatorer for 
ressourceeffektivitet i alle sine konsekvensvurderinger;

25. mener, at det syvende miljøhandlingsprogram bør sigte mod at opnå visionen og 
milepælene i køreplanen for et ressourceeffektivt Europa;

26. understreger, at EU's økologiske innovation stimulerer større ressourceeffektivitet uden 
for vores grænser og dermed mindsker udtømmelsen af de globale ressourcer; opfordrer 
derfor indtrængende medlemsstaterne til at styrke deres nationale strategier for 
ressourceeffektivitet og dele ud af deres viden i et globalt forum, som f.eks. Rio+20-
topmødet;

°

°       °

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

"Verdensøkonomien er langsomt, og i et ujævnt tempo, ved at komme ud af den værste krise, 
de fleste af os nogen sinde har oplevet. Samtidig med, at vi tager os af de øjeblikkelige 
problemer som høj arbejdsløshed, inflationspres eller underskud på statsbudgetterne, må vi se 
på fremtiden og finde nye måder til at sikre, at den vækst og det fremskridt, som vi er blevet 
vant til at tage for givet, også er sikret i årene fremover." OECD, Green Growth 2011

Udfordringerne er klare: Vores klode er på vej mod 9 mia. mennesker i 2050, antallet af 
middelklasseforbrugere vil fordobles til over 3 mia. mennesker i de kommende 10 år, ifølge 
FAO skal fødevareproduktionen øges med 70 % inden 2050, og allerede i dag er 60 % af 
verdens økosystemer forringede eller anvendes på en ikke bæredygtig måde. 

Europa har brug for en ny dagsorden for fremtidig vækst. Denne nye dagsorden vil kræve et 
paradigmeskifte, en ny måde at tænke på, hvad angår vores produktions- og forbrugsmønstre. 
Den vil ikke kun kræve tekniske ændringer, men også institutionelle ændringer og social 
innovation. Den nye dagsorden for fremtidig vækst vil sikre Europa velstand og livskvalitet 
på højt niveau.

Køreplanen for et ressourceeffektivt Europa angiver analysen og de første skridt hen mod 
denne nye dagsorden. Den afspejler imidlertid ikke, at det haster. Vi kan simpelthen ikke 
tillade os at bruge 10-20 år på omstillingen til en cirkulær økonomi. Den meget 
konkurrenceprægede verden, vi lever i, og vækstøkonomiernes spektakulære fremgang giver 
os ikke meget tid. Europa-Kommissionen viser den rigtige retning, men den er ikke 
tilstrækkeligt konkret med hensyn til de skridt, der skal tages.

Det er Parlamentets opgave at sætte prioriteterne og skubbe Kommissionen, medlemsstaterne 
og industrien i retning af en mere ambitiøs dagsorden. Parlamentet bør derfor ikke blot følge 
køreplanens struktur, men først definere sine prioriteter og fastsætte kriterierne for en ny 
dagsorden for fremtidig vækst for at styrke sin position og sende et klart politisk signal. 

De vigtigste udfordringer er følgende: 1) At skabe en stærk fælles dagsorden sammen med 
den offentlige og private sektor. Overgangen til en cirkulær økonomi er en samfundsmæssig 
udfordring, som alle bør tage på sig. 2) At forbedre den europæiske anvendelse af sekundære 
materialer radikalt og skabe de rette incitamenter for at undgå og genanvende affald. 3) At 
gøre ressourceeffektivitet og bæredygtighed til en topprioritet i innovationsprogrammer både 
på europæisk og nationalt niveau. 4) At ændre den måde, vi måler vores velstand og 
økonomiske vækst på, ved at tage højde for miljømæssig bæredygtighed, naturkapital og 
ressourceeffektivitet. 5) At sætte nye produktkriterier for alle produkter, som kommer ind på 
det europæiske marked, ved at udvide anvendelsesområdet for direktivet om miljøvenligt 
design med genanvendt indhold, holdbarhed og genanvendelighed.

Den nye dagsorden for fremtidig vækst betyder, at det ikke er muligt at fortsætte som hidtil. 
Dette vil være en vanskelig politisk øvelse. Den kræver mod og visioner og styrken til at stå 
inde for en langsigtet dagsorden. Vi har brug for en alvorlig nytænkning af de eksisterende 
subsidier. Mange af disse er ikke blot skadelige for miljøet, de bremser også innovationen. 
Især i de nuværende sparetider skal statsstøtte og stimuleringspakker fokusere på at styrke 
vores økonomier på en strukturel måde. Dette kræver udfasning af skadelige stoffer, hvilket 
skaber nye muligheder. 
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Den politiske debat fokuserer ofte på spørgsmålet om mål og indikatorer. 

Forskerne arbejder fortsat på at udvikle dem yderligere. Naturligvis har vi brug for korrekte 
data. Men vi ved allerede nok om, hvilken retning vi skal vælge. Vi har ikke tid til at vente på 
de perfekte indikatorer og mål, som altid ser ud til at kunne nås på et par år. Vi har 
tilstrækkelig viden til at handle politisk nu. Finjusteringen kan foretages senere.

Dette er ikke kun en europæisk dagsorden. Også på nationalt, regionalt og lokalt niveau bør 
man hilse den nye dagsorden for fremtidig vækst velkommen. Eurobarometerundersøgelser 
viser, at europæerne er villige til at spille en aktiv rolle i denne dagsorden. Ved at forbruge 
mere bæredygtigt, ved at mindske affaldsmængden, ved bedre indsamling og sortering af 
affald. Denne indstilling beviser, at større ressourceeffektivitet ikke er en øvelse, der dikteres 
oppefra og ned, men kan angribes fra to sider, nemlig både oppefra og nedefra. 
Lokalpolitikere spiller en afgørende rolle med hensyn til borgerinddragelsen. 
Ressourceeffektivitet er et koncept, som vores borgere hilser velkommen - lad os gøre det 
samme. 

Internationalt er der også kun en vej frem. EU bør spille en ledende rolle ved at presse på for 
denne nye dagsorden for fremtidig vækst på Rio+20-topmødet. Overgangen til en grøn 
økonomi er uundgåelig. En mere effektiv udnyttelse af ressourcerne er en integreret del af den 
grønne økonomi. EU bør bruge sin politiske og økonomiske styrke til at trække andre dele af 
verden i samme retning.

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.


