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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa

(2011/2068(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik 
in Europa" (COM(2011)0571),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011, getiteld "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen - Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie" 
(COM(2011)0021),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Europa 2020 – Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de resolutie van het Europese Parlement van 13 september 2011 voor een 
doeltreffende strategie voor Europa betreffende ruwe materialen1,

– gezien de besluiten van de Raad over het stappenplan inzake efficiënt hulpbronnengebruik 
in Europa van de Commissie aangenomen op 19 december 2011 (18786/11) en de 
conclusies van de Raad van 20 december 2010 over beheer van duurzame grondstoffen en 
duurzame productie en verbruik; een essentiële bijdrage op de weg naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa

– gezien het rapport van het Europees Milieuagentschap "Het milieu in Europa – toestand 
en verkenning 2010" (SOER 2010),

– verwijzend naar de aanstaande conferentie van de Verenigde Naties over duurzame 
ontwikkeling in Brazilië, 20-22 juni 2012,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie internationale handel, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie visserij 
(A7-0000/2012),

A. overwegende dat de huidige economische en financiële crisis toont dat Europa dringend 
nieuwe bronnen van duurzame economische groei nodig heeft;

B. overwegende dat de roofbouw op natuurlijke hulpbronnen leidt tot aantasting van het 
milieu en vernietiging van het natuurlijke kapitaal van de aarde;

C. overwegende dat intensief gebruik van hulpbronnen en het dramatisch toegenomen 
mondiaal gebruik de prijzen van grondstoffen opdrijven, waarbij de reële grondstofprijzen 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364
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sinds de eeuwwisseling met 147% zijn toegenomen; overwegende dat het ernaar uitziet 
dat de EU voor moeilijke uitdagingen komt te staan als het gaat om het veiligstellen van 
de toegang tot,en de ononderbroken toevoer van essentiële hulpbronnen;

D. overwegende dat het overschakelen van de economie op een hulpbronnenefficiënte koers 
die de planeet niet overbelast, zal zorgen voor verbetering van het concurrentievermogen,
nieuwe mogelijkheden voor groei en nieuwe banen dankzij  verbeterde efficiëntie en dus 
kostenverlaging, commercialisering van innovaties en een beter beheer van hulpbronnen 
gedurende hun hele levenscyclus;

E. overwegende dat EU-burgers volgens de Eurobarometer van maart 2011 zeer veel belang 
hechten aan hulpbronefficiëntie en duurzame productie en consumptie;

Prioritaire acties

1. roept op tot het oprichten van gezamenlijke task forces voor de drie sleutelgebieden van
voedsel, huisvesting en mobiliteit; is van oordeel dat deze zouden moeten bestaan uit 
experts van de Commissie, de lidstaten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk 
middenveld en tot taak moeten krijgen om binnen een jaar te komen met Europese 
actieplannen voor hulpbronnenefficiëntie waarin duidelijke ijkpunten zijn opgenomen;

2. roept de Commissie en de lidstaten op om tegen 2013 de markt voor secundaire 
materialen te stimuleren en de vraag naar gerecycleerd materiaal aan te moedigen door de 
ontwikkeling van afvalstop (end-of-waste)-criteria en economische stimulansen, zoals 
verlaagde btw-tarieven voor secundaire materialen; roept daarom ook op tot de 
ontwikkeling van een "Schengengebied" voor afval om dit voor recyclage vrijelijk tussen 
lidstaten te kunnen verplaatsen;

3. dringt er bij de Commissie op aan om onderzoek en technologische innovatie op te voeren 
om de overgang naar een groene economie te versnellen; onderstreept dat de "Innovatie-
unie" een van de motors voor een hulpbronnenefficiënt Europa is;

4. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om tegen het eind van 2012 duidelijke 
en meetbare indicatoren voor economische activiteit te ontwikkelen en te gebruiken, die 
rekening houden met klimaatverandering, biodiversiteit en hulpbronnenefficiëntie;

5. roept de Commissie op om de werkingssfeer van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp 
uit te breiden tot producten die niet energiegerelateerde zijn, en om te komen met extra 
eco-ontwerpeisen voor de prestaties van producten, inclusief gerecycleerde inhoud, hun 
duurzaamheid en hun herbruikbaarheid teneinde de milieu-impact te verbeteren en 
recyclagemarkten te stimuleren; 

Agenda voor toekomstige groei

6. schaart zich achter het vlaggenschipinitiatief alsmede het stappenplan voor een 
hulpbronnenefficiënt Europa en de hierin vervatte 2050-visie, inclusief de mijlpalen; roept 
de Commissie op om snel alle wetgevende en andere initiatieven voor te stellen die 
noodzakelijk zijn om de mijlpalen te halen en om te verzekeren dat alle EU-beleid daarop 
is afgestemd;
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7. roept de Commissie, lidstaten en bedrijven op om hun economische strategieën te baseren
op radicaal verbeterde hulpbronnenefficiëntie, wat zal leiden tot een ontkoppeling van 
economische groei en hulpbronnengebruik; gelooft ook dat het noodzakelijk is om
aandacht te besteden aan zowel de efficiëntie als de effectiviteit van hulpbronnengebruik;

8. onderstreept de urgentie om nu actie te ondernemen om innovatie en investering in nieuwe 
technieken en bedrijfsmodellen te ondersteunen en om de stimulansen te creëren die 
zullen zorgen voor langetermijnvoordelen voor de economie; benadrukt de sleutelrol van 
de private sector bij het zorgen voor groene economische groei;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de hulpbronnenefficiëntiedoelen volledig te 
integreren in het Europees semester van economische beleidscoördinatie;

De economie veranderen 

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten om te werken aan prikkels die bedrijven aansporen
hun hulpbronnenefficiëntie te meten, te staven en voortdurend te verbeteren, en om  
maatregelen te ontwikkelen die het beginsel van producentverantwoordelijkheid
uitbreiden en barrières voor hulpbronnenefficiëntie uit de weg ruimen;

11. verlangt strengere milieueisen voor overheidsopdrachten die betrekking hebben op
producten met aanzienlijke milieu-impact en verzoekt de Commissie dringend om te 
bepalen waar GPP (groene overheidsopdracht) in verband kan worden gebracht met 
projecten die door de EU gefinancierd zijn; wenst dat inspanningen worden verricht om te 
komen tot gezamenlijke aanbesteding en het opzetten van netwerken van ambtenaren die 
zich bezig houden met overheidsopdrachten en die tegen het einde van dit jaar invulling 
kunnen geven aan GPP;

12. roept de lidstaten dringend op hun nationale afvalpreventie- en afvalbeheerstrategieën af 
te stemmen op volledige implementatie van het EU-acquis inzake afval, inclusief de 
minimumdoelstellingen; 

13. roept de Commissie op het afvalacquis te stroomlijnen en om via passende flankerende 
overgangsmaatregelen over te gaan tot geleidelijke introductie van een stortplaatsban;

14. benadrukt het belang van onderzoek, ontwikkeling en innovatie om de overgang naar een 
hulpbronnenefficiënt Europa te versnellen; stelt vast dat meer innovatie vooral nodig is 
voor milieuvriendelijke grondstofwinning, chemie, recyclage, mogelijkheid tot 
hergebruik, en de vervanging van materiaal met een milieu-impact, alsmede technologieën 
en ontwerp gericht op lager grondstof- en energieverbruik;

15. dringt er bij de lidstaten op aan  meer het accent te gaan leggen op milieubelasting en te 
bewerkstelligen dat tegen 2020 in de EU gemiddeld 10% van de overheidsinkomsten of 
meer wordt gegenereerd door milieuheffingen, in lijn met de best presterende lidstaten; 
benadrukt dat dit verlagingen mogelijk zal maken van andere belastingen zoals die op 
arbeid, het concurrentievermogen zal verhogen en een level playing field zal creëren;

16. verzoekt de Commissie en lidstaten dringend om vóór 2020 te komen met concrete 
plannen voor het geleidelijk afschaffen van alle subsidies die het milieu schaden;
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Natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten

17. roept de Commissie en lidstaten op om de economische waarde van ecosystemen te
bepalen en om deze waarden tegen 2015 te integreren in rapportage- en 
boekhoudsystemen;

18. benadrukt dat biodiversiteit essentieel is voor het menselijk leven en het welzijn van de 
samenlevingen, zowel direct als indirect via de ecosysteemdiensten die zij verleent; 
verwelkomt en steunt de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, met inbegrip van alle 
doelstellingen en maatregelen ervan; benadrukt het belang van het mainstreamen van
bescherming van de biodiversiteit, ook in het kader van een hulpbronnenefficiënt Europa;

19. roept de Commissie op om proefprojecten te starten met verschillende grondstoffen, 
bijvoorbeeld fosfor, om 100% hergebruik in 2020 te bereiken; benadrukt dat deze 
proefprojecten directe financiering van structuurfondsen dienen te ontvangen;

20. benadrukt het belang van duurzame landbouw, veranderingen van eetgewoonten om de 
inname van proteïne bij dieren te verminderen en het verminderen van ingevoerd 
landgebruik; 

Beheersstructuur en monitoring

21. herhaalt het belang van een pakket van samenhangende, meetbare en duidelijke 
doelstellingen per sector, met inbegrip van een algehele doelstelling, om de visie en 
mijlpalen van het stappenplan te implementeren; roept de Commissie op uiterlijk in 2013 
met een concreet voorstel te komen voor dergelijke doelstellingen voor de om te 
verzekeren dat al het EU-beleid overeenkomt met de gestelde doelen; overweegt dat de 
mijlpalen die in het stappenplan staan, gezien moeten worden als doelstellingen tot meer 
getailleerde doelen zijn vastgesteld; roept lidstaten op om overeenkomstige doelen in hun 
eigen hulpbronnenefficiëntiestrategieën te integreren;

22. verzoekt de Commissie dringend om krachtige en eenvoudig te begrijpen indicatoren vast 
te stellen, gebaseerd op geïntegreerde boekhoudinstrumenten, om de voortgang met 
betrekking tot de streefdoelen te meten. 

23. steunt het voorstel van de Commissie om een "lead indicator" vast te stellen, naast een 
pakket indicatoren voor land, water, grondstoffen en koolstof; onderstreept dat die 
indicatoren gebaseerd moeten zijn op een voetafdrukaanpak die rekening houdt met de 
volledige levenscyclusimpact; 

24. onderstreept dat specifieke indicatoren voor hulpbronnenefficiëntie cruciaal zijn op alle 
beleidsgebieden en roept de Commissie op om indicatoren voor hulpbronnenefficiëntie in 
al haar impactbepalingen te integreren;

25. is van mening dat de 7e MAP gericht moet zijn op het verwezenlijken van de visie en 
mijlpalen van het stappenplan op weg naar een hulpbronnenefficiënt Europa;

26. benadrukt dat EU-eco-innovatie betere hulpbronnenefficiëntie buiten onze grenzen 
stimuleert, en zodoende de exploitatie van mondiale grondstoffen vermindert; verzoekt 
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lidstaten daarom dringend om hun nationale hulpbronnenefficiëntiestrategieën te 
verstevigen en hun kennis op een mondiaal forum als de Rio+20-top te delen;

°

°       °

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en  
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

"De wereldeconomie komt langzaam, en onregelmatig, uit de ergste crisis die de meesten van 
ons ooit gekend hebben. Terwijl we bezig zijn met dringende problemen zoals hoge 
werkloosheid, inflatiedruk of fiscale tekorten, moeten we naar de toekomst kijken en nieuwe 
manieren ontwikkelen om te garanderen dat de groei en vooruitgang die we als 
vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen in de jaren die komen verzekerd zijn." OESO, Groene 
Groei 2011

De uitdagingen zijn duidelijk: Onze planeet groeit richting 9 miljard mensen in 2050, het 
aantal consumenten uit de middenklasse zal bijna verdubbelen naar meer dan 3 miljard 
mensen in de komende tien jaar, volgens de FAO moet de voedselproductie met 70%
toenemen tegen 2050, en nu al wordt 60% van de wereldecosystemen gedegradeerd of 
onduurzaam gebruikt. 

Wat Europa nodig heeft, is een nieuwe agenda voor toekomstige groei. Deze nieuwe agenda 
vereist een paradigmaverandering. Een nieuwe manier van denken aangaande onze productie-
en consumptiepatronen. Het zal niet enkel technische, maar ook institutionele veranderingen 
en sociale innovatie vereisen. De nieuwe agenda voor toekomstige groei zal Europa een hoog 
niveau van voorspoed en kwaliteit van leven garanderen.

Het stappenplan voor een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa geeft de analyse en zet de 
eerste stappen richting deze nieuwe agenda. Maar het reflecteert niet het nodige urgentiebesef. 
We kunnen het ons niet zomaar veroorloven om tien, twintig jaar te nemen voor de 
transformatie richting een kringloopeconomie. De hoog competitieve wereld waarin we leven 
en de spectaculaire toename van opkomende economieën geven ons niet zo veel tijd. De 
Europese Commissie wijst de goede richting, maar is niet concreet genoeg over de te nemen 
stappen.

Het is de taak van het Parlement om prioriteiten te stellen en de Commissie, lidstaten en 
industrie richting een meer ambitieuze agenda te duwen. Daarom moet dit huis niet 
gewoonweg de structuur van het stappenplan volgen, maar moet het eerst zijn prioriteiten 
bepalen en de criteria uiteenzetten voor een nieuwe agenda voor toekomstige groei, om zijn 
positie te verstevigen en een duidelijk politiek signaal uit te sturen. 

De voornaamste uitdagingen zijn: 1) Een sterke algemene agenda maken met de publieke en 
private sector. De overgang richting een kringloopeconomie is een maatschappelijke 
uitdaging en moet door iedereen worden omarmd. 2) Om het Europese gebruik van 
secundaire stoffen radicaal te verbeteren en de juiste stimulansen te creëren om afval te 
vermijden en te hergebruiken. 3) Om van hulpbronnenefficiëntie en –duurzaamheid een 
topprioriteit te maken in innovatieprogramma’s op Europees en nationaal niveau. 4) Om de 
manier waarop we onze rijkdom en economische groei meten te veranderen door rekening te 
houden met duurzaamheid van het milieu, natuurlijk kapitaal en hulpbronnenefficiëntie. 5) 
Om nieuwe productcriteria in te stellen voor alle producten die op de Europese markt komen 
door het bereik van de richtlijn over ecologisch ontwerp met gerecyclede inhoud, 
duurzaamheid en herbruikbaarheid uit te breiden.

De nieuwe agenda voor toekomstige groei betekent dat "business as usual" geen optie is. Dat 
zal een moeilijke politieke oefening zijn. Het vereist moed en visie. En de kracht om voor een 
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agenda met een langere termijn op te komen. We moeten bestaande subsidies serieus opnieuw 
overdenken. Veel van die subsidies zijn niet enkel schadelijk voor het milieu, maar 
belemmeren ook innovatie. Vooral nu, in tijden van soberheid, moeten overheidssubsidies en 
stimuleringspakketen gericht zijn op het op een structurele manier verstevigen van onze 
economieën. Dit vereist het geleidelijk afschaffen van schadelijke subsidies, wat nieuwe 
mogelijkheden schept. 

Het politieke debat richt zich vaak op de kwestie van doelen en indicatoren. En de 
wetenschappelijke wereld heeft gewerkt en blijft werken aan de toekomstige ontwikkeling 
van die doelen en indicatoren. We moeten inderdaad alle informatie juist krijgen. Maar we 
weten al genoeg over de te nemen richting. We kunnen het ons niet veroorloven om te 
wachten op de perfecte indicatoren en doelen, die altijd binnen een paar jaar bereikbaar lijken. 
We hebben voldoende kennis om nu politiek verder te gaan. Het afstemmen kan later 
gebeuren.

Dit is niet enkel een Europese agenda. De agenda voor toekomstige groei moet ook op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau omarmd worden. De Eurobarometer toont de wil van 
Europese burgers om een actieve rol in deze agenda te spelen. Door duurzamer te 
consumeren, door afval te minimaliseren, door afval beter op te halen en te selecteren. Deze 
houding bewijst dat het meer hulpbronnenefficiënt worden geen top-down-oefening is, maar 
dat het van twee kanten kan worden gepromoot. Top-down en bottom-up. Lokale politici 
spelen een cruciale rol ten aanzien van burgerparticipatie. Hulpbronnenefficiëntie is een 
concept dat onze burgers omarmen, laten wij hetzelfde doen. 

Internationaal gezien is dit ook de enige weg voorwaarts. De EU zou een leidende rol moeten 
spelen door het er door duwen van deze nieuwe agenda voor toekomstige groei op de Rio+20-
top. De overgang naar een groene economie is onvermijdelijk. Een efficiënter gebruik van 
hulpbronnen is een integraal deel van de groene economie. De EU dient haar politieke en 
economische kracht te gebruiken om andere dele van de wereld in dezelfde richting te 
trekken.

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 moeten 
beginnen te opereren binnen de grenzen van onze planeet en zullen wij onze economische 
groei moeten ontkoppelen van ons hulpbronnengebruik.


