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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 
economische groei los te koppelen van het verbruik van hulpbronnen om het 
concurrentievermogen van de Europese industrie te vergroten en haar relatieve 
afhankelijkheid van ingevoerde hulpbronnen te verkleinen;

2. 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 met duidelijke streefcijfers te komen om het 
vlaggenschipvoorstel te doen slagen;

3. steunt het idee van de Commissie om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar 
verbruik van hulpbronnen; is ingenomen met het voornemen de lidstaten aan te moedigen 
om milieuonvriendelijke subsidies geleidelijk af te schaffen;

4. wijst erop dat voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen een grondige wijziging van de 
verbruiks- en productiepatronen nodig is, die tot stand kan worden gebracht door nieuwe 
oplossingen voor een intelligent beheer van hulpbronnen; vraagt daarom om investeringen 
in productontwerp, recycling van hulpbronnen, afvalstoffenbeheer, vervanging en 
hergebruik;

5. is van mening dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om de bestaande 
rijkdom aan mineralen, metalen en bossen in Europa te ontwikkelen; benadrukt het 
potentieel van Noord-Europa om mee in de behoefte van de EU aan grondstoffen te 
voorzien, en vraagt dat de Noord-Europese hulpbronnen op strategische en 
milieuvriendelijke wijze worden ontwikkeld en beheerd;

6. wijst op de toegenomen wereldwijde wedijver om hulpbronnen en "technologiemetalen"; 
benadrukt dat de "groene leiderspositie" van Europa op wereldvlak en het potentieel aan 
"groene banen" in de EU sterk afhangen van een betrouwbare aanvoer van deze 
ingevoerde hulpbronnen; vraagt om een EU-handelsbeleid dat gebaseerd is op
transparantie, wederkerigheid en respect voor de democratie, het milieu en duurzame 
ontwikkeling in de exporterende landen.


