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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 anser att både de globala utmaningarna och EU:s resursberoende 
ovillkorligen förutsätter att energi- och resurseffektivitet får bilda grunden för förnyelsen 
av Europas industri, så att EU i framtiden kan ha kvar sin konkurrenskraft, återskapa 
tillverkningskapacitet och generera högt kvalificerade och välbetalda arbetstillfällen. 

2. Europaparlamentet betonar att företagen inom EU med hjälp av bättre produktutformning, 
avfallsförebyggande, återanvändning och materialåtervinning skulle kunna göra avsevärda 
nettobesparingar på uppskattningsvis 600 miljarder euro, alltså 8 procent av den årliga 
omsättningen och samtidigt minska de sammanlagda årliga växthusgasutsläppen på 
mellan 2 och 4 procent1. Parlamentet framhåller att en ökning av resursproduktiviteten på 
30 procent fram till 2030 skulle kunna öka BNP med inemot 1 procent och skapa 
2 miljoner ytterligare arbetstillfällen.

3. Europaparlamentet pekar på kommissionens analys av vilken det framgår att om det 
antogs nya avfallsmål skulle det uppkomma 180 000 nya arbetstillfällen och dessutom 
skulle Europas konkurrenskraft öka och efterfrågan på dyra resurser som är bristvaror 
minska2. Parlamentet beklagar med eftertryck att lagstiftningsförslaget om avfall3 drogs 
tillbaka och yrkar på ett mera ambitiöst lagstiftningsförslag, som inte bara skulle omfatta 
kommunalt avfall utan också avfallsflöden inom industri och handel. Detta förslag borde 
läggas fram senast 2015, som en del av ett mera ambitiöst paket om kretsloppsekonomin, 
såsom det tillkännagavs av vice ordförande Timmermans vid parlamentets 
plenarsammanträdesperiod i december 20144.

4. Europaparlamentet vill att det i paketet om kretsloppsekonomin fastställs en heltäckande 
politisk ram med konkreta politiska mål och en bättre integrering och effektivering av 
nuvarande politiska styrmedel, i linje med rekommendationerna från plattformen för ett 
resurseffektivt Europa5. Parlamentet håller fast vid att styrmedlen och åtgärderna måste 
säkerställa verkliga möjligheter för små och medelstora företag inom kretsloppsekonomin, 
tillsammans med ett aktivt deltagande i den från deras sida. 

                                               
1 Kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot ett kretsloppssamhälle: program för ett avfallsfritt Europa  
(COM(2014)0398).
2 Kommissionens arbetsdokument av den 2 juli 2014 med en sammanfattning av konsekvensbedömningen som 
åtföljde förslaget till ett direktiv om ändring av avfallsdirektiven (COM(2014)0397) (SWD(2014)0208).
3  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG 
om förpackningar och förpackningsavfall, 1991/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 
2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om 
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (COM(2014)0397)
4 Fullständiga förhandlingsreferatet från plenardebatten den 16 december 2014 om kommissionens 
arbetsprogram.
5 European Resource Efficiency Platform (EREP) Manifesto and Policy Recommendations, mars 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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5. Europaparlamentet vill att det i paketet om kretsloppsekonomin införs en hållbar strategi 
för materialhantering på EU-nivå, med ett livscykeltänkande och en strävan efter 
miljöeffektiv och miljöansvarig materialanvändning, också i samband med utvinning, 
produktutformning, produktion, förbrukning och avfallshantering.  

6. Europaparlamentet framhåller att man med hjälp av strategier för återanvändning och 
reparation kan skapa arbetstillfällen med hög kvalitet, spara resurser och utveckla den 
sociala ekonomin och de sociala företagen. Parlamentet efterlyser ytterligare incitament 
och annat stöd till återanvändning, samt till att återanvändningen får vinna fast insteg och 
till infrastrukturer och nätverk för reparationsarbeten.

7. Europaparlamentet påpekar att matsvinn, alltså livsmedelsslöseri, får direkta ekonomiska 
konsekvenser för företagen och konsumenterna på grund av kostnaderna för avfallets 
bortskaffande och de ekonomiska förlusterna när livsmedel som går att sälja eller äta 
kastas bort. Parlamentet erinrar om att man med varje euro som läggs ned på att motverka 
matsvinn skulle kunna förhindra att 250 kg livsmedel, till ett värde av 500 euro, går till 
spillo.  Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i paketet om 
kretsloppsekonomin ta upp frågan om matsvinn.

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att skapa industriella synergier för 
återvinning och att hjälpa företag att förstå på vilket sätt deras energi-, avfalls- och 
biprodukter kan bli resurser för andra. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att främja sådana åtgärder som vidtagits av Storbritannien genom dess 
National Industrial Symbiosis Programme.

9. Europaparlamentet betonar hur en miljöskattereform (där beskattningen läggs om från 
beskattning av arbete till beskattning av förorening och resurser) kan ge de rätta signalerna 
för investeringar i resurseffektivitet och vill att medlemsstaterna, såsom ett led i den 
europeiska planeringsterminen, ska gå vidare i denna riktning.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska investeringsbanken att se till 
att investeringsplanen för Europa stöds av resurs- och energieffektivitetsmål, stöder 
framför allt miljöinnovativa små och medelstora företag och stärker tjänsterna för 
rådgivning om resurseffektivitet. Parlamentet vill att finansieringen av EU:s program för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag samt av Horisont 2020 i högre 
grad ska inriktas på utveckling av miljöinnovativa lösningar samt på bättre 
produktutformning och effektivare processer.


