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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 det är avgörande att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resurskonsumtion för att EU:s industriella 
konkurrenskraft ska stärkas och dess relativa beroende av importerade resurser minskas.

2. 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 lägga fram tydliga mål för att se till att flaggskeppsförslaget blir 
framgångsrikt.

3. Europaparlamentet stöder kommissionens idé om att rikta om beskattningen från arbete 
till resurskonsumtion. Parlamentet ser positivt på att man tänker uppmuntra 
medlemsstaterna att fasa ut miljöskadliga subventioner.

4. Europaparlamentet understryker att det krävs en djupgående förändring av konsumtions-
och produktionsmönstren för att verkligen främja resurseffektiviteten, vilket kan uppnås 
genom nya lösningar för smart resursförvaltning. Parlamentet efterlyser därför 
investeringar i produktdesign, resursåtervinning samt hantering, ersättning och 
återanvändning av avfall.

5. Europaparlamentet anser att en större ansträngning bör göras för att utveckla befintliga 
mineral-, metall- och skogsresurser i Europa. Parlamentet betonar att norra Europa har 
potential att bidra till att tillgodose EU:s råvarubehov, och efterlyser en strategisk och 
miljövänlig utveckling och förvaltning av dess resurser.

6. Europaparlamentet understryker den ökade globala konkurrensen om resurser och så 
kallade teknikmetaller. Parlamentet betonar att det europeiska ”gröna ledarskapet” globalt 
och potentialen för ”gröna jobb” i EU i hög grad beror på en trygg försörjning av dessa 
importerade resurser. Parlamentet efterlyser en europeisk handelspolitik som bygger på 
insyn, ömsesidighet och respekt för demokratin, miljön och en hållbar utveckling i 
exportländer.


