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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat een efficiënt gebruik van hulpbronnen belangrijk is om de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie te realiseren; onderstreept dat het essentieel is de reële 
economische groei los te koppelen van het verbruik van hulpbronnen, in het bijzonder van 
grondstoffen, om het concurrentievermogen van de Europese industrie te vergroten en 
haar huidige relatieve afhankelijkheid van ingevoerde hulpbronnen, in het bijzonder 
grondstoffen, te verkleinen; is ervan overtuigd dat het Horizon 2020-kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in dit opzicht een essentiële rol moet vervullen; verzoekt de 
Commissie meer details te geven over hoe de voortgang van de lidstaten naar een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen concreet zal worden beoordeeld in het kader van het 
Europees-semesterproces; nodigt de lidstaten uit nationale routekaarten voor een efficiënt 
hulpbronnengebruik aan te nemen met daarin specifiek op de betreffende lidstaat gerichte 
maatregelen en doelstellingen, overeenkomstig de doelstellingen van de Europese 
routekaart;

2. wijst erop dat water in de EU een essentiële hulpbron is die bescherming en rationeel 
beheer vereist; meent dat het waterbeheer om gemeenschappelijke investeringen vraagt, 
omdat stroomgebieden zich meestal op het grondgebied van meerdere landen bevinden;

3. wijst erop dat het succes van beleid inzake een efficiënt gebruik van hulpbronnen sterk 
afhangt van de samenhang ervan met alle desbetreffende interne en externe 
beleidsmaatregelen van de EU en van de politieke wil van de lidstaten om het uit te 
voeren; vraagt de Commissie duidelijke, meetbare en controleerbare streefcijfers alsook 
indicatoren en maatregelen voor te stellen – waaronder specifieke doelstellingen en 
concrete wetgevingsinitiatieven die worden geschraagd door de nodige fondsen en 
financiële mechanismen – om het vlaggenschipvoorstel te doen slagen; vraagt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de routekaart voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen 
in Europa in overeenstemming is met de grondstoffenstrategie van de EU;

4. steunt het idee van de Commissie om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar 
energie- en milieubelastingen; is evenwel van mening dat een belasting op minerale 
grondstoffen in veel sectoren geen geschikt fiscaal instrument is ter verbetering van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen; is ingenomen met het voornemen de lidstaten aan te 
moedigen om milieuonvriendelijke subsidies sneller af te schaffen door plannen en 
tijdschema's op te stellen en hierover in hun nationale hervormingsprogramma's verslag 
uit te brengen; merkt op dat er daarbij voor gewaakt moet worden dat het 
concurrentievermogen van de EU wordt geschaad en het risico op CO2-lekkage toeneemt; 
verzoekt de lidstaten dringend nieuwe technologieën en duurzame groei te stimuleren, 
onder meer door in hun beleid inzake overheidsopdrachten meer rekening te houden met 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen; is van mening dat activiteiten die beogen criteria te 
ontwikkelen en overheidsinstanties ertoe aan te moedigen deze criteria toe te passen, 
versterkt moeten worden;
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5. merkt op dat indirecte belastingen of de afschaffing van bestaande subsidies geen geschikt 
instrument zijn om de efficiëntie van het hulpbronnenverbruik te vergroten, aangezien dit 
in verschillende sectoren kan leiden tot negatieve externe effecten en vragen kan oproepen 
op het gebied van sociale billijkheid; merkt op dat een stijging van de totale kosten van 
grondstoffen ook tot gevolg kan hebben dat investeringen uit de EU worden 
teruggetrokken;

6. herinnert eraan dat een efficiënt gebruik van hulpbronnen tot doel moet hebben de EU te 
helpen haar technische prestaties te verbeteren, zodat er in de hele waardeketen 
(mijnbouw, verwerking, verfijning, recycling) meer uit grondstoffen kan worden gehaald;

7. wijst erop dat veel bedrijfstakken veel efficiënter gebruik zijn gaan maken van 
hulpbronnen, voornamelijk gedwongen door enorme prijsstijgingen; benadrukt evenwel 
dat voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen een grondige wijziging van de 
consumptiepatronen van de samenleving, alsook wijzigingen in de productie nodig zijn 
die niet trendgevoelig, maar prestatiegericht zijn en tot stand kunnen worden gebracht 
door nieuwe oplossingen voor een efficiënt beheer van hulpbronnen en beleid met 
optimale baten voor de economische groei, de werkgelegenheid en de energiezekerheid in 
de EU; roept er daarom toe op om:

– te investeren in innovatieve businessmodellen; 

– extra aandacht te besteden aan het hergebruik van grondstoffen door te investeren in 
productontwerp dat gericht is op storingsvrij functionerende producten met een langere 
levenscyclus (van het moment dat ze op de markt zijn gebracht totdat ze versleten zijn), 
die bij fysieke veroudering eenvoudig kunnen worden gerecycled en verwijderd, 
gerepareerd en hergebruikt; 

– te investeren in onderzoek naar nieuwe, duurzame technologie voor mijnbouw en 
metaalverwerking;

– het toepassingsgebied van de ecodesignrichtlijn op basis van een effectbeoordeling uit te 
breiden, zodat de richtlijn criteria omvat zoals efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
percentages gerecycled materiaal, duurzaamheid en hergebruik, en die richtlijn volledig 
ten uitvoer te leggen;

– een "toprunner"-programma op te zetten als doeltreffende stimulans om de prestaties te 
verbeteren;

8. verzoekt de Commissie het efficiënt gebruik van hulpbronnen te stroomlijnen binnen de 
vlaggenschipinitiatieven "geïntegreerd industriebeleid" en "innovatie-unie", waar de 
ontwikkeling van langetermijnstrategieën per bedrijfstak en het nodige beleid om de 
overgang naar een koolstofarme en hulpbron- en energie-efficiënte economie te 
begeleiden, onderdeel van moeten uitmaken;

9. vraagt dat de kaderrichtlijn afvalstoffen en met name de afvalhiërarchie spoedig worden 
toegepast, waarbij de doelstelling moet zijn prioriteit te geven aan preventie, hergebruik 
en recycling, en vervolgens aan de andere wijzen van verantwoorde afvalverwerking, 
waarbij voortdurend getracht moet worden de hoeveelheid afval die op de stortplaats 
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terechtkomt, steeds verder terug te dringen;

10. vestigt de aandacht op de behoefte aan productsubstitutie die het energie- en 
materiaalverslindende consumptiemodel verandert bij verwezenlijking van dezelfde 
gebruiksdoeleinden en tevens op de behoefte aan grondstoffen- of materiaalsubstitutie die 
gepaard gaat met een lager energieverbruik bij het productieproces;

11. merkt op dat investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie de zekerste manier is om 
een efficiënt gebruik van hulpbronnen te bewerkstelligen zonder de industriële capaciteit, 
het groeipotentieel en het concurrentievermogen van Europa te verstoren, en om de 
beschikbaarheid en de prestaties van de technologie die nodig is voor een efficiënter 
gebruik van grondstoffen en een groter concurrentievermogen te verbeteren; roept er 
daarom toe op om:

– de Europese inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling af te stemmen op 
de doelstellingen inzake het efficiënt gebruik van hulpbronnen;

– in het kader van Horizon 2020 (de programma's inzake maatschappelijke uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen) en in de context van de speciaal voor het mkb 
ontworpen instrumenten voldoende middelen uit te trekken voor onderzoeks- en 
innovatieprogramma's in verband met het efficiënt gebruik van hulpbronnen en voor 
onderzoek naar vervangingsmaterialen;

12. benadrukt dat het belangrijk is eigen hulpbronnen in te zetten om het 
concurrentievermogen en de innovatie van de Europese industrie te bevorderen; wijst op 
de rol die nieuwe mijnbouwtechnieken spelen bij de bevordering van duurzame 
mijnbouw;

13. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk indicatoren voor het verbruik van 
hulpbronnen op te stellen met de levenscyclus als uitgangspunt, zodat er doeltreffend 
beleid op het gebied van het efficiënt gebruik van hulpbronnen kan worden opgesteld, er 
aanpassingen aan toekomstige tendensen kunnen plaatsvinden en er op echte en 
kunstmatige grondstoftekorten kan worden ingespeeld;

14. is verheugd dat de Commissie, zoals zij in het "innovatie-unie"-plan had beloofd, het 
nieuwe eco-innovatie-actieplan heeft gepubliceerd, en vraagt dat het onafgebroken wordt 
uitgevoerd;

15. merkt op dat efficiënt gebruik van hulpbronnen geen doel op zich dient te zijn, maar een 
onmisbaar instrument moet vormen om ontwikkeling, groei, duurzaamheid, 
concurrentievermogen, werkgelegenheid en welvaart voor de Europese burgers en 
ondernemingen te bewerkstelligen;

16. is van mening dat natuurlijke materialen, waaronder veredeld hout en veredelde minerale 
bouwmaterialen, met succes de huidige constructiematerialen kunnen vervangen;

17. wijst erop dat het gebrek aan eindgebruikers een belangrijke hindernis is voor volledige 
recycling van gescheiden huishoudelijk afval; is van mening dat innovatieve 
technologieën en financiële steuninstrumenten voor het mkb noodzakelijk zijn om op 
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basis van deze grondstoffen marktgerichte kwaliteitsproducten te produceren;

18. vraagt dat de geplande Europese innovatiepartnerschappen en kennisinnovatiecentra op 
het gebied van grondstoffen niet alleen naar duurzame exploitatie, beheer en recycling van 
hulpbronnen kijken, maar ook naar preventie, hergebruik en vervanging;

19. verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe het efficiënt gebruik van hulpbronnen in de 
Europese mijnbouw en verwerkende industrie kan worden bevorderd, ten einde het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid te verbeteren door onder andere de promotie 
van nieuwe technologieën en de versterking van de productie van nevenproducten naast 
onedele metalen;

20. is van mening dat de Europese hulpbronnen op meer strategische en milieuvriendelijke 
wijze moeten worden beheerd; is van mening dat er meer inspanningen moeten worden 
geleverd om de bestaande hulpbronnen in de EU, met name mineralen, metalen en hout, 
alsmede energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen, te beheren; benadrukt het potentieel 
van de EU om in haar eigen behoefte aan grondstoffen te voorzien, en vraagt dat de EU 
minder afhankelijk wordt van ingevoerde grondstoffen die met ecologisch niet-duurzame 
methodes worden geproduceerd;

21. is van mening dat de industrieën van de EU-landen zich meer moeten baseren op het 
verbruik van de eigen grondstoffen; wijst erop dat het beheer van de eigen hulpbronnen 
roofbouw moet voorkomen en voordeel moet opleveren voor de lokale gemeenschappen, 
waaronder belastingvoordeel en arbeidsplaatsen in grondstofverwerkende bedrijven die 
dichtbij de winningslocaties zijn gevestigd;

22. onderstreept dat om de minerale rijkdommen voor de lidstaten zeker te stellen, het 
essentieel is te werk te gaan op basis van duurzame ontwikkeling middels bescherming 
van fossielebrandstofdepots, de ontwikkeling van potentiële hulpbronnen en het opzetten 
van passend beleid voor de exploitatie van minerale rijkdommen;

23. benadrukt dat de bosbestanden van de EU een enorm potentieel heeft om bij te dragen aan 
de EU-doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie en een duurzame weg bieden 
om de energie-efficiëntie in de bouwsector te vergroten;

24. moedigt de EU aan tot het bevorderen van het gebruik van biomassa – een hernieuwbare 
grondstof – voor de productie en het gebruik van uit biologische bronnen vervaardigde 
producten;

25. benadrukt dat het noodzakelijk is de bossen in de EU beter te beschermen en de daarvoor 
beschikbare middelen om risico's te beperken beter aan te wenden, gelet op het belang van 
bosbestanden als natuurlijk kapitaal en de milieuvriendelijkheid van hout als grondstof; 
vraagt om financiële instrumenten voor de financiering van maatregelen ter preventie van 
bosbranden en parasieten; nodigt de Commissie uit samen met de houtindustrie de 
mogelijkheden te onderzoeken voor concrete acties gericht op duurzame exploitatie van 
bossen, onder andere door proefprojecten; moedigt aan tot een beter gebruik van de 
bestaande maatregelen op het gebied van bosbeheer in het kader van het verschillende 
EU-beleid, teneinde de economische waarde van bossen te vergroten en te zorgen voor 
een betere beschikbaarheid van hout als grondstof, bijvoorbeeld door middel van 
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herbeplanting zoals opgenomen in de programma's voor plattelandsontwikkeling;

26. onderstreept de noodzaak tot investeringen in hergebruik van grondstoffen en zeldzame 
aardmetalen, aangezien mijnbouw, raffinage en hergebruik van zeldzame aardmetalen 
zonder passend beheer ingrijpende gevolgen hebben voor het milieu;

27. benadrukt het belang van het opvoeren van de controles op illegaal afvalexport, om zo 
waardevolle grondstoffen binnen de grenzen van de EU te houden;

28. wijst op de toegenomen wereldwijde wedijver om hulpbronnen en "technologiemetalen"; 
benadrukt dat de politieke en technologische leiderspositie van Europa in mondiale 
duurzame ontwikkeling, de concurrentiepositie van de EU en het potentieel aan "groene 
banen" in de EU sterk afhangen van een betrouwbare aanvoer van deze ingevoerde 
hulpbronnen; vraagt dat er Europese meerwaarde wordt gecreëerd door de ontwikkeling 
van:

– een EU-beleid inzake industriële innovatie dat gebaseerd is op de beginselen 
vermindering, hergebruik, recycling en vervanging;

– een alomvattende strategie voor een duurzame aanvoer van grondstoffen, en met name 
zeldzame aardmetalen en -elementen, in de EU, ook uit EU-bronnen; merkt op dat deze 
strategie ook EU-handelsbeleid moet omvatten dat gebaseerd is op transparantie, 
wederkerigheid en respect voor de democratie, het milieu en duurzame ontwikkeling in de 
exporterende landen.

29. vraagt extra aandacht voor innovatieve technieken die de recuperatie en het hergebruik 
van waardevolle grondstoffen mogelijk maken, zoals "landfill mining" en "urban mining".

30. nodigt de Commissie uit de adviesverlening op het gebied van efficiënt gebruik van 
hulpbronnen te versterken, met name voor het mkb, bijvoorbeeld door de programma's op 
dit gebied onder beheer van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en 
innovatie (EACI) te consolideren; verzoekt de Commissie het mkb hierbij te ondersteunen 
door de lidstaten te stimuleren om hun goede werkwijzen te delen en toegang te geven tot 
relevant FP7- en Horizon 2020-onderzoek;

31. benadrukt het belang van opleiding en vaardigheden; nodigt de Commissie en de lidstaten 
uit een directe dialoog aan te gaan met de sociale partners, de academische wereld en het 
bedrijfsleven; nodigt de Commissie en de lidstaten uit om, in samenwerking met het 
bedrijfsleven en de academische wereld, een efficiënt gebruik van hulpbronnen te 
ondersteunen via speciale universiteitsprogramma's en studiebeurzen; blijft in deze 
context uitwisselingsprogramma's op dit gebied ondersteunen, zoals het mineralen- en 
milieuprogramma van Erasmus Mundus.
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