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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 Is van mening dat het - met het oog op het aanpakken van mondiale uitdagingen en de 
afhankelijkheid van de EU van hulpbronnen - van essentieel belang is dat energie-
efficiëntie en efficiënt gebruik van hulpbronnen de basis van de Europese industriële 
vernieuwing vormen, teneinde ervoor te zorgen dat de EU haar concurrentievermogen in 
de toekomst in stand kan houden, capaciteit in de productiesector kan worden hersteld en 
banen voor hooggekwalificeerde werknemers kunnen worden geschapen; 

2. Benadrukt dat een beter ontwerp, afvalpreventie, hergebruik en recycling aanzienlijke 
netto besparingen kunnen opleveren voor het bedrijfsleven in de EU (naar schatting 600 
miljard EUR, of 8 % van de jaarlijkse omzet) en tegelijkertijd de totale jaarlijkse uitstoot 
van broeikasgassen met 2-4% kunnen doen afnemen1; Benadrukt dat vergroting van de 
productiviteit van de hulpbronnen met 30% tegen 2030 het bbp met bijna 1% kan doen 
toenemen en 2 miljoen extra banen kan opleveren;

3. verwijst naar de analyse van de Commissie, waaruit blijkt dat de vaststelling van nieuwe 
afvaldoelstellingen 180 000 banen zou opleveren, Europa concurrerender zou maken en 
de vraag naar dure, schaarse grondstoffen zou doen afnemen2; Betreurt ten zeerste de 
intrekking van het wetgevingsvoorstel betreffende afvalstoffen3 en pleit voor een meer 
ambitieus wetgevingsvoorstel voor niet alleen de gemeentelijke, maar ook de industriële 
en de commerciële afvalstromen, tegen 2015 voor te stellen als onderdeel van een 
ambitieuzer pakket voorstellen voor een circulaire economie (CEP), zoals aangekondigd 
door vicevoorzitter Timmermans in de plenaire vergadering van het Parlement tijdens de 
minivergaderperiode van december 20144;

4. Vindt dat in het pakket voor een circulaire economie, overeenkomstig de aanbevelingen 
van het Europees platform voor efficiënt hulpbronnengebruik5, een alomvattend 
beleidskader moet worden vastgesteld, met concrete beleidsdoelstellingen, en voor een 
betere integratie en stroomlijning van de bestaande beleidsinstrumenten moet worden 

                                               
1 Mededeling van de Commissie van 2 juli 2014 getiteld „Naar een circulaire economie: Een afvalvrij 
programma voor Europa” (COM(2014)0398).
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie van 2 juli 2014 met een samenvatting van de 
effectbeoordeling bij het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de richtlijn betreffende afvalstoffen 
(COM(2014)0397) (SWD (2014) 0208).
3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2008/98/EG 
betreffende afvalstoffen, 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval, 1991/31/EG betreffende het 
storten van afvalstoffen, 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook 
afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(COM(2014)0397).
4 Het volledig debat in de plenaire vergadering van 16 december 2014 over het werkprogramma van de 
Commissie voor 2015.
5 European Resource Efficiency Platform (EREP) Manifesto and Policy Recommendations, maart 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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gezorgd; Onderstreept dat instrumenten en maatregelen moeten zorgen voor echte kansen 
voor en een actieve deelname van kmo's in de circulaire economie; 

5. Vindt dat in het pakket voor een circulaire economie beleid voor duurzaam 
materiaalbeheer op EU-niveau moet worden voorgesteld, uitgaande van een 
levenscyclusbenadering en gericht op een milieuvriendelijk gebruik van materialen, onder 
meer tijdens de winning, het ontwerp, de productie, de consumptie en in de 
afvalverwerkingsfase;

6. Wijst op het potentieel van beleid voor hergebruik en herstelling voor het scheppen van 
kwalitatief hoogwaardige banen, besparingen bij het gebruik van hulpbronnen en de 
ontwikkeling van de sociale economie en sociale ondernemingen; Dringt aan op verdere 
stimulansen en andere steunmaatregelen voor hergebruik, de consolidatie van hergebruik 
en infrastructuur en netwerken voor herstellingen;

7. Wijst op de rechtstreekse economische gevolgen voor het bedrijfsleven en de consument 
van voedselverspilling, wegens de kosten van afvalverwijdering en de economische 
verliezen als gevolg van het weggooien van verkoopbaar of eetbaar voedsel; Herinnert 
eraan dat met het uitgeven van één euro voor de bestrijding van voedselverspilling kan 
worden voorkomen dat 250 kg levensmiddelen, ter waarde van 500 euro, worden 
weggegooid; Dringt er bij de Commissie op aan om het probleem van de 
voedselverspilling aan te pakken binnen het pakket voorstellen voor een circulaire 
economie;

8. Wijst op het belang van het tot stand brengen van industriële synergieën met betrekking 
tot recycling en van het helpen van bedrijven om te ontdekken op welke wijze hun 
energie, afvalstoffen en bijproducten als grondstoffen voor anderen kunnen dienen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten benaderingen zoals het Britse National Industries 
Symbiosis Programme te bevorderen;

9. Benadrukt de rol van hervorming van de milieubelasting (overstappen van het belasten 
van arbeid naar het belasten van vervuiling en hulpbronnen) voor het afgeven van de 
juiste signalen voor investeringen in efficiënt gebruik van hulpbronnen, en dringt er bij de 
lidstaten aan op vooruitgang op dit gebied te boeken in het kader van het Europees 
semester;

10. Verzoekt de Commissie en de Europese Investeringsbank ervoor te zorgen dat het 
investeringsplan voor Europa wordt geschraagd door doelstellingen op het gebied van 
hulpbronnen- en energie-efficiëntie, steun te verlenen voor met name eco-innovatieve 
kmo’s en de adviesdiensten betreffende grondstoffenefficiëntie te verbeteren; Vindt dat de 
financiering voor het programma van de EU voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en kmo's (COSME) en Horizon 2020 meer gericht moet zijn op de 
ontwikkeling van eco-innovatieve oplossingen en de verbetering van het ontwerp van 
producten en prestaties van processen.


