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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. mener, at det af hensyn til håndteringen af de globale udfordringer og EU’s 
ressourceafhængighed er vigtigt, at energi- og ressourceeffektivitet danner grundlaget for 
EU's industrielle fornyelse, således at EU kan opretholde sin konkurrenceevne i fremtiden, 
genskabe produktionskapacitet og skabe arbejdspladser for højtuddannede arbejdstagere; 

2. understreger, at bedre design, affaldsforebyggelse, genbrug og genvinding kan medføre 
betydelige nettobesparelser for virksomheder i EU i en størrelsesorden, der anslås til 
600 mia. EUR, eller 8 % af årsomsætningen, samtidig med at de samlede årlige 
drivhusgasemissioner vil reduceres med 2-4 %1; understreger, at en øget 
ressourceproduktivitet på 30 % inden 2030 vil kunne øge BNP med næsten 1 % og skabe 
2 mio. flere arbejdspladser;

3. henviser til Kommissionens analyse, som viser, at indførelsen af nye mål på 
affaldsområdet vil skabe 180 000 arbejdspladser, gøre Europa mere konkurrencedygtigt 
og mindske efterspørgslen efter dyre og knappe ressourcer2; beklager meget 
tilbagetrækningen af lovforslaget om affald3, og opfordrer til, at der i løbet af 2015 
fremsættes et mere ambitiøst lovforslag, som ikke blot vedrører den kommunale 
affaldsstrøm, men også industriaffald og erhvervsaffald, som en del af en mere ambitiøs 
pakke om cirkulær økonomi som bebudet af næstformand Frans Timmermans på et 
plenarmøde i Parlamentet i december 20144;

4. opfordrer til, at der med pakken om cirkulær økonomi – på linje med anbefalingerne fra 
den europæiske platform for ressourceeffektivitet5– etableres en omfattende politisk 
ramme, som indeholder konkrete politiske mål, og som i højere grad integrerer og 
strømliner eksisterende politiske instrumenter; understreger, at værktøjer og 
foranstaltninger skal sikre reelle muligheder for og aktiv deltagelse af SMV’er i den 
cirkulære økonomi; 

5. opfordrer til, at der med pakken om cirkulær økonomi indføres en bæredygtig 

                                               
1 Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Omstilling til en cirkulær økonomi: et program for et 
Europa uden affaldsproduktion (COM(2014)0398);
2 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 2. juli 2014 med et resumé af konsekvensanalysen, der 
ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af affaldsdirektiverne 
(COM(2014)0397) (SWD (2014) 0208).
3  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF 
om emballage og emballageaffald, 1991/31/EF om deponering af affald, 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 
2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2014)0397).
4 Det fuldstændige forhandlingsreferat fra plenardebatten den 16. december 2014 om 
Kommissionensarbejdsprogram2015.
5  Den europæiske platform for ressourceeffektivitets manifest og politiske anbefalinger, marts 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf



PE549.322v01-00 4/4 PA\1050762DA.doc

DA

materialeforvaltningspolitik på EU-plan, der er baseret på en livscyklustilgang og 
tilstræber en miljøeffektiv og miljømæssigt ansvarlig anvendelse af materialer, herunder 
under ekstraktion, udformning, produktion, forbrug og affaldsforvaltning; 

6. understreger det potentiale, der er ved politikker for genbrug og reparation for så vidt 
angår skabelse af arbejdspladser af god kvalitet, ressourcebesparelser og udvikling af den 
sociale økonomi og sociale virksomheder; efterlyser yderligere incitamenter for og anden 
støtte til genbrug samt konsolidering af genbrugs- og reparationsinfrastrukturer og 
-netværk;

7. peger på de direkte økonomiske konsekvenser for virksomheder og forbrugere af 
fødevarespild på grund af omkostningerne ved affaldsbortskaffelse og de økonomiske tab, 
der forårsages af, at salgbare eller spiselige fødevarer smides væk; minder om, at én euro 
brugt på bekæmpelse af fødevarespild kan forhindre, at 250 kg fødevarer til en værdi af 
500 EUR går til spilde; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage fat om 
spørgsmålet om fødevareaffald inden for pakken om cirkulær økonomi;

8. fremhæver vigtigheden af at skabe industrielle synergier omkring genanvendelse og 
hjælpe virksomheder til at finde ud af, hvordan deres energi, affald og biprodukter kan 
anvendes som ressourcer for andre; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fremme strategier som f.eks. dem, der er truffet i Det Forenede Kongerige i det nationale 
program for industriel symbiose ("National Industrial Symbioses Programme");

9. understreger betydningen af en reform af miljøafgifterne (flytning af beskatningen væk fra 
arbejde og over på forurening og ressourceforbrug) i forhold til at sende de rette signaler 
vedrørende investeringer i ressourceeffektivitet og opfordrer medlemsstaterne til at gøre 
fremskridt på dette område som led i det europæiske semester;

10. opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank til at sikre, at 
investeringsplanen for Europa understøttes af ressource- og energieffektivitetsmål, yder 
støtte til økoinnovative SMV’er i særdeleshed og styrker de rådgivende tjenester 
vedrørende ressourceeffektivitet; opfordrer til, at støtten til EU’s program for 
virksomheders konkurrenceevne og SMV’er (COSME) og Horisont 2020 skal være mere 
fokuseret på at udvikle miljøinnovative løsninger og forbedre produktdesign og -ydeevne.


