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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ett resurseffektivt Europa

(2011/2068(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Färdplan för ett resurseffektivt Europa” 
(COM(2011)0571), 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Ett resurseffektivt Europa –
flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin” (COM(2011)0021),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 september 2011 om en 
effektiv råvarustrategi för Europa1,

– med beaktande av rådets slutsatser om kommissionens färdplan för ett resurseffektivt 
Europa, vilka antogs den 19 december 2011 (18786/11), och rådets slutsatser av den 
20 december 2010 om hållbar materialförvaltning samt hållbar produktion och 
konsumtion – ett viktigt bidrag till ett resurseffektivt Europa,

– med beaktande av Europeiska miljöbyråns rapport ”The European Environment – State 
and Outlook 2010” (Den europeiska miljön – tillstånd och framtidsutsikter), 
(SOER 2010),

– med beaktande av den förestående FN-konferensen om hållbar utveckling i Brasilien den 
20–22 juni 2012,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi, utskottet för regional utveckling och fiskeriutskottet 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Den rådande ekonomiska och finansiella krisen är ett bevis på att Europa är i akut behov 
av nya källor till hållbar ekonomisk tillväxt.

B. Överanvändningen av naturresurser leder till miljöförstöring och ödeläggelse av jordens 
naturkapital.

C. En intensiv resursanvändning och en dramatiskt tilltagande global konsumtion driver upp 
priserna på råvaror, som ökat med 147 procent sedan sekelskiftet. EU kommer sannolikt 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0364.
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att ställas inför mycket svåra utmaningar när det gäller att säkerställa tillgången till och 
trygga en oavbruten försörjning av de viktigaste råvarorna.

D. En omställning av ekonomin i en mer resurseffektiv riktning som tar hänsyn till jordens 
begränsningar medför ökad konkurrenskraft och nya möjligheter till tillväxt och 
sysselsättning till följd av kostnadsbesparingar genom ökad effektivitet, 
kommersialisering av innovationer och bättre resursförvaltning under produkternas hela 
livscykel.

E. Eurobarometern från mars 2011 visar att resurseffektivitet samt hållbar konsumtion och 
produktion är nyckelfrågor för EU-medborgare.

Prioriterade åtgärder

1. Europaparlamentet efterlyser gemensamma arbetsgrupper för de tre nyckelområdena 
livsmedel, bostäder och transporter. Dessa ska utgöras av experter från kommissionen, 
medlemsstaterna, industrin och det civila samhället med uppgift att utveckla europeiska 
handlingsplaner för resurseffektivitet med tydliga riktmärken inom ett år.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stimulera 
marknaden för sekundärmaterial och att stärka efterfrågan på återvunna material genom 
att utveckla kriterier för när avfall upphör att vara avfall och ekonomiska incitament, 
såsom sänkta mervärdesskattesatser för sekundära material, senast 2013. Parlamentet 
efterlyser därför ett ”Schengenområde” för avfall som möjliggör friare transporter av 
avfall för återvinning mellan medlemsstaterna.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka forskningen och de tekniska 
innovationerna för att snabba på omställningen till en grön ekonomi. Parlamentet 
understryker att ”Innovationsunionen” är en av drivkrafterna för ett resurseffektivt 
Europa.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla och 
använda tydliga och mätbara indikatorer för ekonomisk verksamhet vilka tar hänsyn till 
klimatförändringarna, den biologiska mångfalden och resurseffektiviteten, före utgången 
av 2012.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga ekodesigndirektivets 
tillämpningsområde till icke-energirelaterade produkter och att lägga fram ytterligare 
ekodesignkrav för produkternas prestanda, inklusive återvunnet innehåll, hållbarhet och 
återanvändningsgrad, för att minska deras miljöpåverkan och främja 
återvinningsmarknader. 

Agenda för framtida tillväxt

6. Europaparlamentet ställer sig bakom flaggskeppsinitiativet om ett resurseffektivt Europa 
och färdplanen för ett resurseffektivt Europa samt dess vision för 2050, inklusive dess 
milstolpar. Parlamentet uppmanar kommissionen att omgående lägga fram alla 
lagstiftningsinitiativ och övriga initiativ som är nödvändiga för ett uppnående av 
milstolparna och att säkerställa att all EU-politik förs i linje med dessa.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och företagen att basera 
sina ekonomiska strategier på radikalt förbättrad resurseffektivitet för att bryta sambandet 
mellan ekonomisk tillväxt och resursförbrukning. Parlamentet anser också att det finns ett 
behov att fokusera på både resursanvändningens effektivitet och ändamålsenlighet.

8. Europaparlamentet understryker att det brådskar med att vidta åtgärder för att stödja 
innovationer och investeringar i nya tekniker och affärsmodeller och att skapa de 
incitament som kommer att innebära långsiktiga vinster för ekonomin. Parlamentet 
understryker den privata sektorns avgörande roll för grön ekonomisk tillväxt.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut integrera 
resurseffektivitetsmålen i den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska 
politiken.

Att ställa om ekonomin 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla incitament 
som uppmuntrar företag att mäta, ställa upp riktmärken för och kontinuerligt förbättra sin 
resurseffektivitet, liksom att ta fram åtgärder för att utvidga principen om tillverkarens 
ansvar och avlägsna hinder för resurseffektivitet.

11. Europaparlamentet efterlyser strängare krav på miljöanpassad offentlig upphandling 
(GPP) för produkter med avsevärd miljöpåverkan, och uppmanar kommissionen att 
bedöma på vilka områden GPP skulle kunna knytas till EU-finansierade projekt. 
Parlamentet efterlyser insatser för att främja gemensam upphandling och nätverk av 
tjänstemän som arbetar med offentlig upphandling, till stöd för GPP, före utgången av 
detta år.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa ett fullständigt 
genomförande av EU:s regelverk på avfallsområdet och bland annat fastställa minimimål i 
sina nationella strategier för förebyggande och hantering av avfall. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strömlinjeforma EU:s regelverk på 
avfallsområdet och lansera ett successivt deponeringsförbud som åtföljs av lämpliga 
omställningsinsatser.

14. Europaparlamentet understryker betydelsen av forskning, utveckling och innovation för 
att påskynda omställningen till ett resurseffektivt Europa. Parlamentet noterar att behovet 
av ökat nytänkande är speciellt stort när det gäller miljövänlig materialutvinning, 
materialkemi, materialåtervinning samt materialåteranvändning, och när det gäller 
ersättning av miljöpåverkande material, tekniker och utformningar för att uppnå lägre 
material- och energiförbrukning.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga om till en grön skatteväxling i de 
offentliga inkomsterna vilken omfattar ett EU-snitt på minst 10 procent till 2020, i linje 
med de bäst presterande medlemsstaterna. Parlamentet understryker att detta kommer att 
möjliggöra sänkningar av andra skatter, såsom skatt på arbete, förbättra konkurrenskraften 
och skapa rättvisa villkor.
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16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att presentera konkreta 
planer för utfasning av alla miljöskadliga subventioner före 2020.

Naturkapital och ekosystemtjänster

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beräkna 
ekosystemens ekonomiska värde och integrera dessa värden i rapporterings- och 
redovisningssystemen senast 2015.

18. Europaparlamentet understryker att den biologiska mångfalden är avgörande för 
människans existens och samhällets välmående, både direkt och indirekt genom de 
ekosystemtjänster som den möjliggör. Parlamentet välkomnar och stöder EU-strategin för 
biologisk mångfald fram till 2020, inklusive alla dess mål och åtgärder. Parlamentet 
understryker betydelsen av ett integrerat skydd av den biologiska mångfalden, också inom 
ramen för ett resurseffektivt Europa.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starta pilotprojekt för ett antal 
naturresurser, till exempel fosfor, för att uppnå en hundraprocentig återanvändning 2020. 
Parlamentet understryker att dessa pilotprojekt bör direktfinansieras genom 
strukturfonderna.

20. Europaparlamentet understryker betydelsen av hållbart jordbruk, kostförändringar för att 
minska intaget av animaliskt protein och minskad importerad markanvändning. 

Förvaltning och kontroll

21. Europaparlamentet framhäver betydelsen av en uppsättning sammanhängande, mätbara 
och tydliga sektorsvisa mål, innehållande ett övergripande mål, för att verkställa 
färdplanens vision och milstolpar. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett 
konkret förslag över sådana mål för EU senast 2013 och att säkerställa att all EU-politik är 
förenlig med de uppställda målen. Parlamentet anser att de milstolpar som ingår i 
färdplanen ska anses som mål fram till dess att mer detaljerade mål har ställts upp. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inkludera motsvarande mål i sina egna 
strategier för resurseffektivitet.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta tillförlitliga och lättförståeliga 
indikatorer, baserade på integrerade redovisningsverktyg, för att övervaka framstegen på 
vägen mot målen. 

23. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag om att upprätta en huvudindikator som 
kompletteras av en uppsättning indikatorer för land, vatten, material och kol. Parlamentet 
understryker att dessa måste baseras på en fotavtrycksmetod där den totala 
livscykelpåverkan tas med i beräkningen. 

24. Europaparlamentet understryker att specifika indikatorer för resurseffektivitet är 
avgörande inom alla politikområden, och uppmanar kommissionen att integrera 
indikatorer för resurseffektivitet i alla sina konsekvensbedömningar.
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25. Europaparlamentet anser att det sjunde miljöhandlingsprogrammet bör syfta till att uppnå 
visionen och milstolparna i färdplanen mot ett resurseffektivt Europa.

26. Europaparlamentet betonar att EU:s miljöinnovation stimulerar större resurseffektivitet 
utanför våra gränser, vilket leder till minskad utarmning av de globala naturresurserna. 
Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att förstärka sina nationella strategier för 
resurseffektivitet och att dela med sig av sina kunskaper vid globala forum såsom 
Rio+20-konferensen.

°

°       °

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

”Världsekonomin håller långsamt och knaggligt på att hämta sig från vad som upplevts som 
den värsta krisen någonsin för de flesta av oss. Samtidigt som vi hanterar omedelbara 
problem som hög arbetslöshet, inflationstryck eller budgetunderskott måste vi se framtiden an 
och utveckla nya metoder för att inför de kommande åren trygga den tillväxt och de framsteg 
som vi hittills har tagit för givna.” OECD, Grön tillväxt 2011

Utmaningarna är tydliga: Vår planet närmar sig 9 miljarder människor år 2050 och andelen 
medelklasskonsumenter kommer nästan att fördubblas till mer än 3 miljarder människor under 
de kommande tio åren. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) måste 
livsmedelsproduktionen öka med 70 procent till 2050, och redan i dag håller 60 procent av 
världens ekosystem på att förstöras eller utnyttjas på icke hållbara sätt. 

Europa behöver en ny agenda för framtida tillväxt. Denna nya agenda kommer att kräva ett 
paradigmskifte, ett nytt sätt att tänka när det gäller produktions- och konsumtionsmönster. Det 
kommer inte bara att kräva tekniska förändringar, utan även institutionella sådana och social 
innovation. Den nya agendan för framtida tillväxt kommer att garantera Europa en hög nivå 
av välstånd och livskvalitet.

Färdplanen för ett resurseffektivt Europa tillhandahåller analysen och de första etapperna mot 
denna nya agenda. Däremot återspeglar den inte hur överhängande problemet är. Vi kan helt 
enkelt inte kosta på oss att låta det ta tio eller tjugo år att ställa om till en kretsloppsekonomi. 
Den mycket konkurrenspräglade värld vi lever i och tillväxtekonomiernas spektakulära 
framväxt ger oss inte mycket tid att spela med. Kommissionen pekar ut den rätta kursen, men 
är inte tillräckligt konkret i fråga om åtgärderna som måste vidtas.

Det är parlamentets uppgift att fastställa prioriteringarna och att leda kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin mot en mer ambitiös agenda. Av den anledningen bör 
parlamentet inte bara följa färdplanens struktur, utan först definiera dess prioriteringar och 
ställa upp kriterier för en ny agenda för framtida tillväxt, för att förstärka sin position och 
sända ut en tydlig politisk signal. 

De viktigaste utmaningarna är: 1) Att skapa en stark gemensam agenda tillsammans med den 
offentliga och den privata sektorn. Omställningen till en kretsloppsekonomi är en utmaning 
för hela samhället och bör antas av alla. 2) Att radikalt förbättra den europeiska användningen 
av sekundära material och skapa rätt incitament för att undvika slöseri och återanvända avfall. 
3) Att göra resurseffektivitet och hållbarhet till högsta prioritet i innovationsprogram både på 
europeisk och på nationell nivå. 4) Att förändra vårt sätt att mäta vårt välstånd och vår 
ekonomiska tillväxt genom att ta med miljöhållbarhet, naturkapital och resurseffektivitet i 
beräkningen. 5) Att ställa upp nya produktkriterier för alla produkter som kommer in på den
europeiska marknaden genom att utvidga ekodesigndirektivets tillämpningsområde till 
återvunnet material, hållbarhet och återanvändbarhet.

Den nya agendan för framtida tillväxt innebär att ”business as usual” inte är ett alternativ. 
Detta kommer att bli en svår politisk uppgift. Det kommer att krävas mod och visioner. Det 
kommer dessutom att kräva styrka att hålla fast vid en långsiktig agenda. Vi måste på allvar 
tänka om när det gäller de befintliga subventionerna. Många av dessa är inte bara skadliga för 
miljön, utan hämmar också innovationer. Speciellt nu, i tider av åtstramning, måste statliga 
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subventioner och stimulanspaket fokuseras på att förstärka våra ekonomier på ett strukturellt 
sätt. Detta kräver utfasning av skadliga subventioner, vilket skapar nya möjligheter. 

Den politiska debatten fokuserar ofta på mål och indikatorer. Forskarvärlden har arbetat och 
fortsätter att arbeta på att vidareutveckla dessa. Visst måste vi se till att uppgifterna stämmer, 
men vi vet redan tillräckligt för att slå in på rätt väg. Vi kan inte kosta på oss att invänta de 
perfekta indikatorerna och målen som alltid hägrar inom några års räckhåll. Vi har tillräcklig 
kunskap för att redan nu gå vidare politiskt. Finjusteringen kan vänta till lite senare.

Detta är inte bara en europeisk agenda. Också på nationell, regional och lokal nivå måste den 
nya agendan för framtida tillväxt antas. Eurobarometern visar hur beredvilliga de europeiska 
medborgarna är att spela en aktiv roll i denna agenda, genom att konsumera på ett mer 
hållbart sätt, genom att minimera avfall, genom bättre insamling och sortering av avfall. 
Denna inställning bevisar att förbättrad resurseffektivitet inte är en uppgift som ska lösas 
uppifrån och ner, utan en uppgift som kan lösas från båda hållen: uppifrån och ner och 
nerifrån och upp. Lokalpolitikerna spelar en avgörande roll för medborgarnas delaktighet. 
Resurseffektivitet är ett koncept som våra medborgare ställer sig bakom. Låt oss göra 
likadant. 

Internationellt sett är detta dessutom den enda vägen framåt. EU bör spela en ledande roll 
genom att föra fram denna nya agenda för framtida tillväxt vid Rio+20-konferensen. 
Omställningen till en grön ekonomi är oundviklig. En mer effektiv användning av resurserna 
är en avgörande del inom den gröna ekonomin. EU bör använda sin politiska och ekonomiska 
styrka för att styra in övriga delar av världen på samma spår.

För att garantera vårt eget välbefinnande och ge kommande generationer möjlighet att ta del 
av samma förmåner som vi måste vi börja ta hänsyn till jordens begränsningar och bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning.


