
PA\1198578DA.docx PE647.120v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2020/2021(INI)

7.5.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere
(2020/2021(INI))

Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin



PE647.120v01-00 2/3 PA\1198578DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1198578DA.docx 3/3 PE647.120v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til i sin køreplan for økonomisk genopretning og finansielle 
støtteordninger at medtage EU-retningslinjer til medlemsstaterne om udformning af 
deres investeringsplaner, så de er i overensstemmelse med den europæiske grønne aftale 
og Parisaftalen; understreger, at sådanne retningslinjer vil gøre det muligt for EU at 
redde og omdanne sin økonomi (dvs. overvinde krisen og fremskynde overgangen til 
klimaneutralitet);

2. påpeger, at både bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug bør fremmes; mener i 
denne forbindelse, at ressourceeffektivitet bør forbedres ved at øge det cirkulære aspekt 
i værdikæderne, reducere ressourceforbruget og reducere affaldsproduktionen; 
understreger, at der bør udvikles en ny økonomi, der omfatter cirkulære tjenesteydelser;

3. anser det for afgørende så hurtigt som muligt at sikre, at det "bæredygtige valg" vil være 
standardvalget i kraft af at være attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt for alle 
forbrugere i EU; opfordrer Kommissionen til at skabe incitament for udvikling, 
fremstilling og markedsføring af produkter med flere anvendelsesmuligheder, der er 
teknisk holdbare og let kan repareres, og som efter kassation og behandling med henblik 
på genbrug eller genanvendelse er egnet til at blive gjort tilgængelige på markedet eller 
bragt i omsætning for at befordre korrekt gennemførelse af affaldshierarkiet: opfordrer 
Kommissionen til at støtte og udvikle økonomiske værktøjer, der giver en økonomisk 
fordel til det "bæredygtige valg"; 

4. understreger, at forbrugerne bør kunne deltage fuldt ud i den økologiske omstilling; 
opfordrer Kommissionen til at udarbejde lovforslag til de redskaber, der er nødvendige 
for at nå dette mål, herunder forbedret produktinformation gennem mærkning, grøn 
anprisning, udvidede retlige garantier og definitioner samt foranstaltninger mod planlagt 
forældelse og grønvaskning; opfordrer Kommissionen til at garantere EU-borgernes ret 
til reparation af varer; understreger, at sådanne værktøjer skal være baseret på fornuftige 
miljøkriterier, som giver forbrugerne mulighed for nøjagtigt at vurdere produkters 
miljøvirkninger på grundlag af deres livscyklus, deres miljøaftryk, levetid og kvalitet;

5. fremhæver den rolle, som grønt offentligt indkøb spiller i at fremskynde overgangen til 
en mere bæredygtig og cirkulær økonomi, og betydningen af at fremme udbredelsen af 
grønt offentligt indkøb i forbindelse med EU's økonomiske genopretning; minder om 
Kommissionens tilsagn om at foreslå yderligere lovgivning om grønt offentligt indkøb.


