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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver betydningen af ressourceeffektivitet for bestræbelserne på at nå målene i 
Europa 2020-strategien; understreger, at det er af afgørende betydning at fjerne koblingen 
mellem den realøkonomiske vækst og ressourceforbruget, især forbruget af materialer, 
for at forbedre EU's industrielle konkurrenceevne og nedbringe dens nuværende relative 
afhængighed af importerede ressourcer, navnlig råmaterialer; er overbevist om, at 
rammeprogrammet for forskning og innovation, Horisont 2020, bør spille en afgørende 
rolle i denne henseende; opfordrer Kommissionen til at fremlægge yderligere detaljer om, 
hvorledes medlemsstaternes fremskridt i retning af større ressourceeffektivitet konkret vil 
blive vurderet som led i processen med det europæiske semester; opfordrer 
medlemsstaterne til at vedtage nationale køreplaner for ressourceeffektivitet, som 
omfatter specifikke foranstaltninger og målsætninger, der svarer til målsætningerne i 
EU's køreplan;

2. påpeger, at vand er en livsnødvendig ressource, der skal beskyttes og forvaltes effektivitet 
i EU; er af den opfattelse, at der er behov for fælles investeringer inden for 
vandforvaltning, da afvandingsområderne som oftest spreder sig over flere 
medlemsstaters område;

3. påpeger, at det i høj grad er en forudsætning for, at ressourceeffektivitetspolitikken kan 
lykkes, at den er i overensstemmelse med alle relevante interne og eksterne EU-
politikker, og at der er politisk vilje i medlemsstaterne til at gennemføre den; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at foreslå klare, målbare og kontrollerbare mål samt 
indikatorer og foranstaltninger – herunder specifikke mål og konkrete 
lovgivningsmæssige initiativer, som understøttes af de nødvendige midler og finansielle 
mekanismer – til at sikre, at flagskibsinitiativet bliver en succes; anmoder Kommissionen 
om at sikre, at køreplanen for et ressourceeffektivt Europa er i overensstemmelse med 
EU's råmaterialestrategi;

4. støtter Kommissionens idé om at flytte skattebyrden væk fra arbejde og over til energi-
og miljøbeskatning; mener dog, at en afgift på mineralske ressourcer for mange sektorers 
vedkommende ikke er et egnet finanspolitisk værktøj til forøgelse af 
ressourceeffektiviteten; glæder sig over, at man vil opfordre medlemsstaterne til at udfase 
miljøskadelige støtteordninger hurtigere gennem udarbejdelse af planer og tidsplaner og 
til at rapportere om disse som led i deres nationale reformprogrammer; bemærker, at dette 
bør opnås på en måde, der ikke skader EU's konkurrenceevne eller forøger risikoen for 
CO2-lækage; opfordrer medlemsstaterne til at fremme nye teknologier og bæredygtig 
vækst ved bl.a. at sikre, at deres offentlige indkøbspolitikker i højere grad afspejler 
ressourceeffektivitet; mener, at aktiviteter, der har til formål at udvikle kriterier og 
fremme offentlige myndigheders anvendelse af disse kriterier, bør styrkes;

5. noterer sig, at anvendelse af indirekte beskatning eller fjernelse af eksisterende 
støtteordninger ikke er et passende værktøj til at øge ressourceeffektiviteten, idet dette 
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kan medføre negative eksterne virkninger inden for forskellige sektorer og give anledning 
til bekymring med hensyn til social lighed; påpeger, at enhver stigning i de samlede 
omkostninger til råvarer også kan medføre, at investeringer trækkes ud af EU;

6. minder om, at ressourceeffektivitet bør sigte mod at bistå EU med at øge den tekniske 
ydeevne for at udvinde mere fra råvarerne langs hele værditilvækstkæden (i forbindelse 
med udvinding, forarbejdning, raffinering og genanvendelse);

7. understreger, at mange industrisektorer har øget deres effektivitet betydeligt med hensyn 
til ressourceanvendelse, hovedsagelig motiveret af enorme prisstigninger; understreger 
imidlertid, at en forøgelse af ressourceeffektiviteten kræver en grundlæggende ændring i 
samfundets forbrugsmønstre og ændringer i produktionen, der snarere er resultatbaserede 
end tendensbaserede, og som kan opnås gennem nye løsninger for effektiv 
ressourceforvaltning og gennem de politikker, der giver de største fordele for EU i 
forhold til vækst-, beskæftigelses- og energisikkerhed; opfordrer derfor til:

–  investering i innovative forretningsmodeller 

– at der fokuseres ekstra meget på genbrug af råmaterialer gennem investering i 
udformning af produkter, der fungerer pålideligt over en længere periode (fra de 
markedsføres og indtil de ikke længere kan anvendes), som er nemme at håndtere, 
når de er slidt op, for så vidt angår genanvendelse og affaldshåndtering, og som let 
kan repareres og genbruges 

– investering i forskning i nye, bæredygtige udvindings- og 
metalbearbejdningsteknologier

– på baggrund af en konsekvensanalyse at udvide direktivet om miljøvenligt design til 
at omfatte kriterier såsom ressourceeffektivitet, rater for genanvendte materialer, 
holdbarhed og genanvendelighed, og til at gennemføre direktivet fuldt ud 

– at indføre et top runner-program, som et effektivt incitament til forbedring af 
resultaterne;

8. opfordrer Kommissionen til at strømline ressourceeffektivitet inden for 
flagskibsinitiativerne for integreret industripolitik og innovation i EU, der bør omfatte 
den udvikling af langsigtede sektoropdelte industristrategier og -politikker, der er 
nødvendig for at lette overgangen til en kulstoffattig, ressource- og energieffektiv energi;

9. opfordrer til hurtig gennemførelse af rammedirektivet om affald og i særdeleshed af 
affaldshierarkiet, som bør tage sigte på at prioritere forebyggelse, genbrug, 
genanvendelse og anden genvinding frem for deponering, mens man fortsætter med 
gradvist at reducere deponeringen;

10. gør opmærksom på behovet for anvendelse af alternative produkter, der ændrer energi- og 
materialeintensive forbrugsmønstre med opnåelse af samme præstationsniveau, og 
behovet for anvendelse af alternative råvarer og andre materialer, der vil gøre 
fremstillingsprocessen mindre energiintensiv;
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11. noterer sig, at den sikreste metode til at opnå ressourceeffektivitet uden at hæmme 
europæisk industriel kapacitet, vækstpotentiale og konkurrenceevne og til at forbedre 
tilgængeligheden af og ydeevnen for de teknologier, der er nødvendige for mere effektiv 
ressourceanvendelse og større økonomisk konkurrenceevne, er at investere i forskning, 
udvikling og innovation; opfordrer derfor til:

– at den europæiske indsats på området for forskning, udvikling og innovation tilpasses 
efter målene for ressourceeffektivitet

– at der som led i Horisont 2020-programmet (under programmerne for 
samfundsmæssige udfordringer og industriel konkurrenceevne) og inden for 
rammerne af de særlige instrumenter for SMV'er afsættes tilstrækkelige midler til 
forsknings- og innovationsprogrammer, der fokuserer på ressourceeffektivitet og 
forskning i erstatningsmaterialer;

12. understreger vigtigheden af at anvende egne ressourcer til at forøge den europæiske 
industris konkurrenceevne og innovation og understreger de nye udvindingsteknologiers 
rolle for fremme af bæredygtig udvinding;

13. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde nøjagtige livscyklusbaserede 
indikatorer for måling af ressourceforbrug med henblik på at kunne udarbejde effektive 
politikker for ressourceeffektivitet, tilpasse sig fremtidige tendenser og håndtere reel og 
kunstig mangel på råvarer;

14. glæder sig over Kommissionens offentliggørelse at den nye handlingsplan for 
miljøinnovation, som den havde forpligtet sig til at fremlægge i planen "innovation i EU", 
og opfordrer til at sørge for en bæredygtig gennemførelse af den;

15. noterer sig, at ressourceeffektivitet ikke skal være et mål i sig selv, men i stedet bør være 
et uundværligt redskab til at opnå udvikling, vækst, bæredygtighed, konkurrenceevne, 
beskæftigelse og velstand for EU's borgere og virksomheder;

16. er af den opfattelse, at naturlige materialer, herunder forædlet træ og forædlede 
mineralske materialer, med held kan anvendes som erstatning for de byggematerialer, der 
anvendes i dag;

17. påpeger, at manglen på slutbrugere er en væsentlig hindring for fuldstændigt genbrug af 
forskelligt kommunalt affald; er af den opfattelse, at innovative teknologier og finansielle 
støtteordninger for SMV'er er af afgørende betydning for, at der fremstilles 
markedsdrevne produkter af høj kvalitet under anvendelse af disse ressourcer;

18. opfordrer til, at de europæiske innovationspartnerskaber og videncentre for innovation, 
der forventes at blive etableret inden for råvareområdet, ikke blot skal behandle aspektet 
bæredygtig udnyttelse, forvaltning og genbrug af ressourcer, men ligeledes forebyggelse, 
genanvendelse og substitution;

19. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorledes ressourceeffektiviteten i EU's 
udvindings- og metalbearbejdningsteknologier kan øges med henblik på at øge 
konkurrenceevne og bæredygtighed ved bl.a. at fremme anvendelsen af nye teknologier 
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og styrke produktionen af biprodukter sammen med uædle metaller;

20. mener, at Europas ressourcer bør forvaltes på en mere strategisk og miljømæssigt 
forsvarlig måde; mener, at der bør gøres en større indsats for at udvikle de eksisterende 
ressourcer i EU, navnlig mineraler, metal og tømmer samt energiressourcer, herunder 
fossile brændstoffer; betoner EU's potentielle evne til at dække sine egne behov for 
råmaterialer og opfordrer den til at nedbringe sin afhængighed af importer af råvarer, der 
er produceret efter miljømæssigt ubæredygtige metoder;

21. er af den opfattelse, at virksomhederne i medlemsstaterne i stigende grad bør sætte deres 
lid til indenlandske råvarer; påpeger, at forvaltningen af indenlandske ressourcer bør 
sikre, at disse ikke spildes, og at de anvendes til gavn for lokalsamfundene, f.eks. gennem 
skatteindtægter eller beskæftigelse på anlæg til forarbejdning af råvarer, der ligger tæt på 
de steder, hvor disse anvendes;

22. understreger, at det for at sikre medlemsstaternes forsyning med mineralske ressourcer er 
absolut nødvendigt at operere på basis af bæredygtig udvikling gennem beskyttelse af 
lagre af fossile brændstoffer, udvikling af potentielle ressourcer og etablering af en reel 
politik for udnyttelse af mineralske ressourcer;

23. understreger, at EU's skovressourcer har et stort potentiale i forhold til at bidrage til EU's 
energieffektivitetsmål, og at de udgør et bæredygtigt middel til at øge energieffektiviteten 
inden for EU's byggesektor;

24. opfordrer indtrængende EU til at fremme anvendelse af biomasse, en vedvarende råvare, i 
produktion og anvendelse af bioressourcer;

25. understreger behovet for at fremme skovbeskyttelse i EU og styrke de hermed forbundne 
risikoforebyggelsesmetoder, da skovressourcer og miljømæssige kvaliteter ved træ udgør 
vigtig naturkapital; opfordrer til, at der etableres finansielle instrumenter for 
foranstaltninger til forebyggelse af skovbrand og parasitter; opfordrer Kommissionen til 
sammen med træbranchen at undersøge anvendelsesområdet for særlige foranstaltninger, 
der sigter mod bæredygtig udnyttelse af skovressourcerne, navnlig gennem pilotprojekter; 
støtter en bedre anvendelse af de skovbrugsforanstaltninger, der allerede anvendes under 
EU's forskellige politikker, med henblik på at forbedre skovenes økonomiske værdi og 
sikre større forsyning af træ, f.eks. gennem genplantning under udviklingsprogrammer for 
landdistrikterne;

26. understreger nødvendigheden af at investere i genanvendelsen af råvarer og sjældne 
jordarter, eftersom minedrift, raffinering og genanvendelse af sjældne jordarter får 
alvorlige miljømæssige konsekvenser, hvis de ikke forvaltes ordentligt;

27. understreger vigtigheden af øget kontrol med ulovlig eksport af affald med henblik på at 
beholde værdifulde råvarer i EU;

28. fremhæver den øgede globale konkurrence om ressourcer og ”teknologimetaller”; 
understreger, at EU’s politiske og teknologiske førerposition inden for den globale 
bæredygtige udvikling, EU's konkurrencesituation og potentialet for "grønne job" i EU i 
høj grad afhænger af sikre forsyninger af disse importerede ressourcer; opfordrer til at 
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skabe europæisk merværdi gennem udvikling af:

– en EU-politik for industriel innovation baseres på principperne om at reducere, 
genanvende, genbruge og substituere

– en omfattende strategi for bæredygtig forsyning af råvarer til EU, navnlig sjældne 
jordarter og grundstoffer, herunder fra kilder inden for EU; bemærker, at denne 
strategi også bør omfatte en EU-handelspolitik baseret på gennemsigtighed, 
gensidighed og respekt for demokrati, miljø og bæredygtig udvikling i 
eksportlandene;

29. opfordrer til, at opmærksomheden særligt rettes mod innovative teknologier, der vil gøre 
det muligt at nyttiggøre og genanvende værdifulde råvarer, såsom lossepladsudgravning 
og urban minedrift;

30. opfordrer Kommissionen til at styrke de rådgivende tjenester om ressourceeffektivitet, 
især for SMV'er, f.eks. ved at styrke sådanne programmer, administreret af 
Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation; opfordrer Kommissionen til at 
understøtte SMV’er på dette område ved at fremme udvekslingen af bedste praksis 
mellem medlemsstaterne og skabe adgang til relevant forskning under det syvende 
forskningsrammeprogram og Horisont 2020;

31. understreger betydningen af færdigheder og uddannelse; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indlede en tæt dialog om dette med arbejdsmarkedets parter, den 
akademiske verden og erhvervslivet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, 
sammen med erhvervslivet og den akademiske verden, at støtte ressourceeffektivitet 
gennem særlige universitetsprogrammer og stipendier; støtter i den forbindelse 
udvekslingsprogrammer på dette område, som f.eks. mineral- og miljøprogrammet under 
Erasmus Mundus.
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