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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar vikten av resurseffektivitet för att uppnå 
Europa 2020-strategins mål. Parlamentet understryker att man definitivt måste bryta 
sambandet mellan verklig ekonomisk tillväxt och resurskonsumtion, särskilt av material, 
för att EU:s industriella konkurrenskraft ska stärkas och dess relativa beroende av 
importerade resurser, särskilt av råvaror, minskas. Parlamentet hävdar att ramprogrammet 
för forskning och innovation Horisont 2020 bör spela en avgörande roll i detta hänseende. 
Kommissionen uppmanas att lämna ytterligare detaljer om hur medlemsstaternas framsteg 
mot ökad resurseffektivitet kommer att bedömas i konkreta termer som en del i den 
europeiska planeringsterminen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta nationella 
färdplaner för resurseffektivitet med särskilda åtgärder och mål, i linje med målen i EU:s 
färdplan.

2. Europaparlamentet påpekar att vattnet är en viktig källa som behöver skyddas och 
förvaltas på ett effektivt sätt i EU. Med tanke på att avrinningsområdena i huvudsak 
befinner sig i flera medlemsstater kräver vattenförvaltningen gemensamma investeringar.

3. Europaparlamentet påpekar att huruvida strategin för resurseffektivitet lyckas eller inte i 
hög grad beror på dess förenlighet med all relevant intern och extern EU-politik och på 
medlemsstaternas politiska åtagande om att genomföra den. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att föreslå tydliga, mätbara och verifierbara mål samt indikatorer och 
åtgärder, däribland specifika syften och konkreta lagstiftningsinitiativ, understödda av de 
medel och finansmekanismer som behövs, för att se till att flaggskeppsförslaget blir 
framgångsrikt. Parlamentet ber därför kommissionen att se till att färdplanen för ett 
resurseffektivt Europa är förenlig med EU:s råvarustrategi.

4. Europaparlamentet stöder kommissionens idé om att omfördela skattetrycket från arbete 
och till energi- och miljöbeskattning. Parlamentet anser emellertid att inom många 
branscher är en skatt på mineralresurser inte ett lämpligt skatteinstrument för att öka 
resurseffektiviteten. Parlamentet ser positivt på avsikten att uppmuntra medlemsstaterna 
att fasa ut miljöskadliga subventioner snabbare genom att utarbeta planer och tidtabeller 
och rapportera om dessa som en del av de nationella reformprogrammen. Parlamentet 
konstaterar att detta bör uppnås på ett sådant sätt att EU:s konkurrenskraft inte skadas och 
att risken för koldioxidläckage inte ökar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att med 
kraft främja ny teknik och hållbar tillväxt genom att bland annat säkerställa att deras 
strategier för offentlig upphandling bättre avspeglar resurseffektiviteten. Parlamentet tror 
att verksamheter som syftar till att utveckla kriterier och främja deras tillämpning av 
offentliga myndigheter bör stärkas.

5. Europaparlamentet noterar att användning av indirekt beskattning eller avskaffande av 
befintliga stöd inte är ett lämpligt verktyg för att öka resurseffektiviteten, eftersom det kan 
leda till negativa externa effekter i olika sektorer och väcka frågor om social rättvisa.
Ökade totala råvarukostnader kan också innebära att investeringarna flyttas ut från 
Europa.
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6. Europaparlamentet påminner om att resurseffektiviteten bör hjälpa EU att förbättra den 
tekniska prestandan för att utvinna mer av råvaror längs hela värdekedjan (i samband med 
brytning, bearbetning, raffinering och återvinning).

7. Europaparlamentet framhäver att många industrisektorer har effektiviserat sin 
resursanvändning kraftigt, främst motiverade av de enorma prisökningarna. Parlamentet 
betonar däremot att ökad resurseffektivitet kräver en genomgripande förändring av 
samhällets konsumtionsmönster tillsammans med produktionsförändringar som snarare är 
prestandainriktade än trenddrivna och som kan åstadkommas med hjälp av nya lösningar 
för effektiv resursförvaltning och den politik som är mest gynnsam för EU med avseende 
på tillväxt, arbetstillfällen och energisäkerhet. Parlamentet uppmanar därför till

– investeringar i innovativa affärsmodeller, 

– särskilt fokus på återanvändning av råvaror genom investeringar i sådan produktdesign 
som fungerar utan brister under en längre period (från utsläppandet på marknaden tills 
produkten är uttjänt) och som när de slutat fungera enkelt kan återvinnas och lämnas 
till avfallshantering, men också lätt kan lagas och användas på nytt, 

– investeringar i forskning om ny hållbar teknik för gruvdrift och metallbearbetning,

– utvidgning av ekodesigndirektivets tillämpningsområde baserat på en 
konsekvensbedömning som ska omfatta kriterier som resurseffektivitet, nivåer 
avseende återvunnet material, hållbarhet och återanvändbarhet, samt att direktivet 
tillämpas i sin helhet,

– antagande av ett top runner-program som en effektiv stimulansmekanism för förbättrad 
prestanda.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strömlinjeforma resurseffektiviteten i 
flaggskeppsinitiativen Integrerad industripolitik och Innovationsunionen, vilka bör 
inbegripa utveckling av långsiktiga strategier och politiska riktlinjer för industrin som 
behövs för att stödja övergången till en koldioxidsnål, resurseffektiv och energieffektiv 
ekonomi.

9. Europaparlamentet önskar ett snabbt genomförande av ramdirektivet om avfall och 
särskilt av avfallshierarkin vars mål bör vara att prioritera förebyggande åtgärder, 
återanvändning, återvinning och andra sätt att ta till vara som har högre värde än 
bortskaffande, så att deponeringen gradvis kan minskas.

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att använda alternativa produkter som förändrar 
de energi- och materialintensiva konsumtionsmönstren med bibehållen prestanda, samt 
behovet av att använda alternativa råvaror och andra material som gör att 
tillverkningsprocesserna blir mindre energiintensiva.

11. Europaparlamentet konstaterar att det säkraste sättet att uppnå resurseffektivitet utan att 
hindra den europeiska industrins förmåga, tillväxtpotential och konkurrenskraft, samt att 
förbättra tillgänglighet och prestanda hos den teknik som krävs för en effektivare 
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resursanvändning och ökad ekonomisk konkurrenskraft, är att investera i forskning, 
utveckling och innovation. Parlamentet efterlyser därför

– att europeiska insatser för forskning, utveckling och innovation går i linje med målen 
för resurseffektivitet,

– tillräcklig finansiering avsätts till program för forskning och innovation med fokus på 
resurseffektivitet samt forskning i nya ersättningsmaterial som en del av 
Horisont 2020-programmet (inom programmen för samhällsutmaningar och industrins 
konkurrenskraft), och även vad gäller de specifika instrumenten för små och 
medelstora företag.

12. Europaparlamentet poängterar betydelsen av att använda egna resurser för att öka den 
europeiska industrins konkurrenskraft och innovation. Parlamentet betonar den nya 
gruvdriftsteknikens roll för hållbar gruvbrytning.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så fort som möjligt ta fram exakta 
livscykelbaserade indikatorer för att mäta resurskonsumtionen för att kunna utforma 
strategier för verklig resurseffektivitet, anpassa sig till framtida trender och hantera faktisk 
eller artificiell råvarubrist.

14. Europaparlamentet välkomnar kommissionens offentliggörande av den nya 
handlingsplanen för miljöinnovation, såsom fastslås i planen för Innovationsunionen, och 
uppmanar till ett fortsatt genomförande.

15. Europaparlamentet noterar att resurseffektivitet inte bör vara ett syfte i sig, utan ett 
nödvändigt verktyg för att åstadkomma utveckling, tillväxt, hållbarhet, konkurrenskraft, 
sysselsättning och välstånd för medborgarna och företagen i EU.

16. Europaparlamentet anser att naturmaterial, däribland förädlat trä och förädlade 
mineraliska material, med framgång kan ersätta de byggmaterial som används i dag.

17. Europaparlamentet påpekar att bristen på slutanvändare är ett allvarligt hinder på vägen 
mot komplett återvinning av differentierat kommunalt avfall. Parlamentet menar att 
innovativ teknik och ekonomiska stödprogram för små och medelstora företag är 
avgörande för att kunna tillverka högkvalitativa och marknadsanpassade produkter av 
dessa resurser.

18. Europaparlamentet önskar att de europeiska innovationspartnerskap och kunskapscentrum 
för innovation som är planerade för behandling av råvarufrågor inte endast ska ta upp 
aspekten hållbar utvinning, förvaltning och återvinning av resurser, utan även 
förebyggande åtgärder, återanvändning och ersättning.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur man kan öka 
resurseffektiviteten inom EU:s gruvdrifts- och bearbetningsindustri för att förbättra 
konkurrenskraften och hållbarheten genom att till exempel främja användning av ny 
teknik och gynna produktion av biprodukter som komplement till metaller.
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20. Europaparlamentet anser att det behövs en mer strategisk och miljövänlig utveckling och 
förvaltning av europeiska resurser. Parlamentet anser att en större ansträngning bör göras 
för att förvalta befintliga resurser i Europa, särskilt mineral-, metall- och timmertillgångar 
samt energiresurser inklusive fossila bränslen. Parlamentet betonar EU:s potentiella 
kapacitet att tillgodose sina egna råvarubehov, och ser gärna att unionen minskar sitt 
importberoende av råvaror som producerats med metoder som inte är miljömässigt 
hållbara.

21. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas industrier i allt högre grad bör utnyttja 
inhemska råvaror. Parlamentet påpekar att förvaltningen av inhemska resurser bör 
garantera att de inte går till spillo, utan att de kommer lokalsamhällena till gagn, 
exempelvis genom skatteintäkter eller arbetstillfällen i fabriker för råvaruförädling 
belägna i anslutning till platser där råvarorna utnyttjas.

22. Europaparlamentet understryker att det, för att medlemsstaterna ska garanteras säkra 
mineralresurser, är nödvändigt att överväga att basera den hållbara utvecklingen på skydd 
av fyndigheter av fossila bränslen, utveckling av potentiella resurser och skapande av en 
särskild politik för utvinning av mineraltillgångar.

23. Europaparlamentet betonar att Europas skogsresurser har stor möjlighet att bidra till 
EU:s energieffektivitetsmål och erbjuder ett hållbart sätt att öka energieffektiviteten inom 
EU:s byggsektor.

24. Europaparlamentet uppmanar EU att främja användningen av biomassa, som är en 
förnybar råvara, för produktion och användning av ekologiska produkter.

25. Europaparlamentet betonar behovet av att man måste förstärka skyddet av skogarna i EU 
och befästa därtill knutna riskförebyggande åtgärder, givet att skogsresurserna och träets 
miljömässiga kvaliteter utgör en viktig naturtillgång. Parlamentet ser gärna att 
finansinstrument avsedda för åtgärder för att förebygga skogsbränder och parasitangrepp 
inrättas. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med skogsindustrin 
undersöka möjligheterna att vidta specifika åtgärder för ett hållbart utnyttjande av 
skogsresurser, framför allt genom pilotprojekt. Parlamentet uppmanar till bättre 
utnyttjande av åtgärder inom skogsbruket som redan finns inom ramen för EU:s olika 
politikområden i syfte att höja skogarnas ekonomiska värde och garantera bättre tillgång 
på trä, till exempel genom omplantering i enlighet med programmen för 
landsbygdsutveckling.

26. Europaparlamentet understryker behovet att investera i återvinningen av råvaror och 
sällsynta jordartsmetaller, eftersom gruvdrift, raffinering och återvinning av sällsynta 
jordartsmetaller medför allvarliga miljökonsekvenser om det inte sker på rätt sätt.

27. Europaparlamentet betonar betydelsen av att öka kontrollen av olaglig avfallsexport för att 
behålla värdefulla råvaror inom EU:s gränser.

28. Europaparlamentet understryker den ökade globala konkurrensen om resurser och så 
kallade teknikmetaller. Parlamentet betonar att det europeiska politiska och tekniska 
ledarskapet avseende en global hållbar utveckling, EU:s konkurrenssituation och potential 
för ”gröna jobb” i EU i hög grad beror på en trygg försörjning av dessa importerade 



AD\889679SV.doc 7/8 PE462.765v02-00

SV

resurser. Parlamentet uppmanar till skapandet av ett europeiskt mervärde genom 
utveckling av

– en EU-politik för industriell innovation grundad på principerna om motverkan, 
återanvändning, återvinning och ersättning,

– en övergripande strategi för hållbar försörjning av råvaror till EU, särskilt sällsynta 
jordartsmetaller och grundämnen, bl.a. från källor inom EU. Parlamentet konstaterar att 
denna strategi också bör omfatta en europeisk handelspolitik som bygger på insyn, 
ömsesidighet och respekt för demokrati, miljö och hållbar utveckling i exportländer.

29. Europaparlamentet efterlyser mer fokus på innovativa tekniker som möjliggör återvinning 
och återanvändning av värdefulla råvaror, såsom deponianläggningar och utvinning av 
användbara material ur kommunalt avfall (”urban mining”).

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra rådgivningstjänsterna avseende 
resurseffektivitet, särskilt för små och medelstora företag, till exempel genom att förstärka 
sådana program inom genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation.
Kommissionen uppmanas att stödja små och medelstora företag på detta område genom 
att främja utbyten av bästa praxis mellan medlemsstaterna och ge tillgång till relevant 
forskning inom sjunde ramprogrammet och Horisont 2020.

31. Europaparlamentet betonar vikten av kvalifikationer och utbildning. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att inleda en nära dialog med arbetsmarknadens parter, 
universiteten och industrin på detta område. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att i samarbete med industrin och den akademiska världen stödja 
resurseffektivitet genom särskilda universitetsprogram och stipendier. Parlamentet stöder 
dessutom i detta sammanhang utbytesprogram såsom mineral- och miljöprogrammet inom 
Erasmus Mundus.



PE462.765v02-00 8/8 AD\889679SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 25.1.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

54
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, 
Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça 
Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, 
Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam 
Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent 
Johansson, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe 
Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa 
Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, 
Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen 
Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, 
Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter Antonio Cancian, Francesco De Angelis, Seán Kelly, Werner Langen, 
Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, 
Vladimír Remek, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău


