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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi (2020/2077(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2020 med titlen "En ny 
handlingsplan for den cirkulære økonomi: For et renere og mere konkurrencedygtigt 
Europa" (COM(2020)0098),

– der henviser til den første handlingsplan for den cirkulære økonomi, der blev lanceret i 
2015 (Kommissionens meddelelse af 2. december 2015 med titlen "Kredsløbet lukkes – 
en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614)), og de 
foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne plan,

– der henviser til sin beslutning af 10. juli 2020 om en strategi for bæredygtig brug af 
kemikalier1,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt2,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om en EU-strategi for plast i en 
cirkulær økonomi3,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelsen af pakken om 
den cirkulære økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, 
produkt- og affaldslovgivningen4,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 31. maj 2018 om gennemførelsen af 
direktivet om miljøvenligt design5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 
om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning6,

– der henviser til revisionen af EU's affaldslovgivning, der blev vedtaget i 2018: direktiv 
(EU) 2018/851 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald7, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 
94/62/EF om emballage og emballageaffald8, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/850 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af 
affald9 og direktiv (EU) 2018/849 om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede 
køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0201.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
3 EUT C 433 af 23.12.2019, s. 136.
4 EUT C 433 af 23.12.2019, s. 146.
5 EUT C 76 af 9.3 2020, s. 192.
6 EUT L 155 af 12.6.2019, s. 1.
7 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 109.
8 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 141.
9 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 100.
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akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr10,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2017 med titlen "Affald-til-
energis rolle i den cirkulære økonomi" (COM(2017)0034),

– der henviser til "Global Resources Outlook 2019" fra det internationale 
ressourcepanel11,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om International Handel, 
Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at medmindre vi reducerer vores brug af ressourcer, vil verden forbruge 
ressourcer, som om der var tre jordkloder, og at en reduktion af vores samlede brug af 
naturressourcer og af affaldet er det overordnede formål med den cirkulære økonomi;

B. der henviser til, at op til 80 % af produkters miljøindvirkning bestemmes i designfasen;

C. der henviser til, at den cirkulære økonomi ifølge en nylig undersøgelse foretaget af 
Cambridge Econometrics har potentialet til at øge EU's BNP med yderligere 0,5 % og 
skabe omkring 700 000 nye arbejdspladser inden 2030;

1. glæder sig over den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi; fremhæver, at den 
cirkulære økonomi er nøglen til at mindske det europæiske forbrugs og den europæiske 
produktions samlede miljøaftryk og til at nå klimamålene i Parisaftalen;

2. understreger, at den cirkulære økonomi kan levere løsninger på de nye udfordringer, der 
er forårsaget og fremhævet af covid-19-krisen, ved at mindske værdikædernes sårbarhed 
inden for EU og globalt;

3. tror på, at en cirkulær økonomi er vejen frem, for at EU og europæiske virksomheder 
kan forblive konkurrencedygtige på et globalt marked; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage direkte investeringer for at opskalere 
initiativer vedrørende den cirkulære økonomi; mener, at EU's økonomiske 
genopretningsplan (Next Generation EU) bør anvendes til at indføre initiativer og 
infrastruktur vedrørende den cirkulære økonomi;

4. opfordrer Kommissionen til at foreslå et EU-mål for en reduktion af anvendelsen af 
primære råmaterialer;

5. fremhæver mulighederne for at kombinere løsninger inden for den cirkulære økonomi 
og digitalisering; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle politikker 

10 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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til støtte for nye bæredygtige forretningsmodeller baseret på "produkt som en 
tjenesteydelse"-tilgange;

6. understreger behovet for at skabe økonomiske incitamenter til innovation inden for 
cirkulære løsninger og opfordrer til støtte hertil i den nye industristrategi for Europa og 
SMV-strategien; fremhæver den særlige rolle, som SMV'er (små og mellemstore 
virksomheder) og nystartede virksomheder spiller i overgangen til en cirkulær økonomi;

En politisk ramme for bæredygtige produkter

7. understreger, at bæredygtige produkter bør blive normen på EU-markedet, og at en 
reduktion af ressourceforbruget, bevarelse af værdien i økonomien, affaldsforebyggelse, 
"design out of waste" og forbrugerfordele bør være retningsgivende for den nye 
politiske ramme for bæredygtige produkter;

8. bakker kraftigt op om udvidelsen af anvendelsesområdet for direktivet om miljøvenligt 
design til at omfatte ikke-energirelaterede produkter og fastsætte standarder for 
holdbarhed, genbrugsmuligheder, reparationsmuligheder, opgraderingsmuligheder, 
genanvendelsesmuligheder og ressource- og energieffektivitet, og opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte et forslag herom i 2021;

9. opfordrer Kommissionen til at foreslå mål for ressourceeffektivitet og miljøaftryk for 
hver produktkategori og indføre produktspecifikke mål for genanvendt indhold, 
samtidig med at de pågældende produkters ydeevne og sikkerhed sikres;

10. støtter planen om at indføre digitale produktpas for at hjælpe virksomheder og 
forbrugere med at holde øje med et produkts miljøvirkninger gennem hele værdikæden;

11. understreger målet om at opnå ikkegiftige materialecyklusser og minder om de 
holdninger, der blev givet udtryk for i beslutningen om en strategi for bæredygtig brug 
af kemikalier;

12. fremhæver forbrugernes ret til mere præcise og korrekte oplysninger om produkters og 
tjenesteydelsers miljøvirkninger og opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om 
underbyggelse af grønne anprisninger ved hjælp af solide og harmoniserede 
beregningsmetoder;

13. støtter de planlagte initiativer til at forbedre produkters holdbarhed og reparerbarhed i 
overensstemmelse med affaldshierarkiet og samtidig styrke forbrugernes rettigheder; 
glæder sig derfor over det planlagte initiativ om en "ret til reparation";

14. understreger behovet for at sætte skub i det indre marked for bæredygtige produkter og 
mener, at den offentlige sektor bør føre an; støtter indførelsen af obligatoriske 
minimumskriterier og -mål for grønne offentlige indkøb;

15. understreger behovet for at fremme genanvendelse af høj kvalitet og opretholde rene og 
bæredygtige lukkede materialekredsløb;

16. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte udviklingen af 
nye innovative teknologier, navnlig forbedret genanvendelse, og digitale teknologier 
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såsom blockchain, der kan støtte udviklingen af den cirkulære økonomi ved at følge, 
spore og kortlægge ressourcer;

17. understreger behovet for at tage hensyn til et produkts livscyklus og virkningen af 
halvfabrikata, reservedele og biprodukter i hele værdikæden, når der fastsættes 
produktstandarder; mener, at disse skal fastsættes gennem en åben, gennemsigtig og 
videnskabeligt baseret proces med inddragelse af relevante interessenter;

18. understreger behovet for sammenhæng i politikkerne og opfordrer Kommissionen til at 
foretage en kritisk gennemgang af de eksisterende politikker for at sikre lige vilkår for 
cirkulære produktionsprocesser og forretningsmodeller;

Centrale produkters værdikæder: elektronik og IKT-udstyr

19. støtter initiativet vedrørende cirkulært elektronisk udstyr, som vil adressere manglerne 
med hensyn til holdbarhed, cirkulært design, affaldsforebyggelse og indsamling og 
genanvendelse af affald; opfordrer til en harmonisering af 
genanvendelsesinfrastrukturen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr i EU;

Centrale produkters værdikæder: batterier og køretøjer

20. understreger vigtigheden af en strategisk tilgang til de lovgivningsmæssige rammer for 
batterier og køretøjer i forbindelse med omstillingen til ren mobilitet og politikkerne om 
kritiske råmaterialer;

21. efterlyser nye regler for batterier, der omfatter miljøvenligt design, forbedret 
indsamling, genbrug og genanvendelse, genvinding af værdifulde materialer, 
forbrugeroplysning, miljøvirkninger i livscyklussen og bæredygtig udvinding;

Centrale produkters værdikæder: emballage

22. gentager målet om, at al emballage kan genbruges eller genanvendes på rentabel vis 
inden 2030, og opfordrer Kommissionen til straks at forelægge et lovgivningsforslag, 
herunder med foranstaltninger til at reducere overdreven emballage og fremme genbrug;

23. påpeger emballagens afgørende rolle i forbindelse med produktsikkerhed, navnlig 
fødevaresikkerhed, og hygiejne; opfordrer imidlertid industrien til at forpligte sig til at 
reducere mængden af emballage, den producerer, og til at udvikle mere effektive og 
cirkulære emballeringsløsninger, og tilskynder til initiativer som Alliancen for Cirkulær 
Plast;

Centrale produkters værdikæder: plast

24. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tackle mikroplast på en omfattende måde, 
herunder ved at indføre en omfattende udfasning af tilsigtet tilsat mikroplast, og gennem 
nye foranstaltninger, herunder af lovgivningsmæssig karakter, mod utilsigtet udslip af 
plast, f.eks. fra tekstiler, dæk og plastgranulat; understreger behovet for at lukke 
hullerne i den videnskabelige viden om mikroplast;
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Centrale produkters værdikæder: tekstiler

25. understreger vigtigheden af en ny omfattende EU-strategi for tekstiler for at fremme 
bæredygtighed i EU's tekstilsektor og adressere alle miljøvirkninger i hele værdikæden;

26. glæder sig over anvendelsen af den nye politiske ramme for produkter på tekstiler; 
opfordrer bl.a. til foranstaltninger mod tab af mikrofibre;

Centrale produkters værdikæder: anlæg og byggeri

27. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere principperne for den cirkulære 
økonomi i den kommende renoveringsbølge;

Centrale produkters værdikæder: fødevarer, vand og næringsstoffer

28. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte forslag til gennemførelse af 
målet om at halvere madspildet inden 2030;

29. fremhæver biobaserede produkters vigtige rolle, herunder en bedre genvinding af 
bioaffald, i omstillingen til en cirkulær kulstofneutral økonomi;

30. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at lukke landbrugets 
næringstofkredsløb og tillade en øget brug af genanvendt husdyrgødning og andre 
organiske næringsstoffer i stedet for kunstgødning under hensyntagen til beskyttelsen af 
miljøet og økosystemerne;

Mindre affald, mere værdi

31. understreger vigtigheden af at prioritere affaldsforebyggelse i overensstemmelse med 
EU's affaldshierarki og opfordrer Kommissionen til at foreslå specifikke bindende 
affaldsreduktionsmål og mål med henblik på at begrænse frembringelsen af restaffald;

32. mener, at ikkekonkurrencedygtige priser og mangel på sekundære råmaterialer er nogle 
af de største hindringer for en cirkulær økonomi; anmoder Kommissionen om at vurdere 
foranstaltninger til at gøre sekundære råmaterialer mere konkurrencedygtige, såsom 
økonomiske incitamenter, herunder belønninger for CO2-besparelser, 
skatteforanstaltninger, offentlige udbud og yderligere anvendelse af udvidet 
producentansvar;

33. bakker kraftigt op om ambitionen om at etablere et velfungerende EU-marked for 
sekundære råmaterialer og understreger, at dette vil kræve fælles standarder; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå kriterier for affaldsfasens ophør for centrale 
affaldsstrømme;

34. minder om EU's affaldsmål og understreger, at medlemsstaterne – som første prioritet – 
skal bevæge sig væk fra deponering af affald i overensstemmelse med affaldshierarkiet;

En cirkulær økonomi, der tjener mennesker, regioner og byer

35. anerkender den vigtige rolle, som de regionale regeringer og lokalsamfundene spiller i 
affaldshåndteringen; opfordrer Kommissionen til at støtte etableringen af 
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cirkularitetsknudepunkter i alle europæiske regioner og lokalsamfund;

Lede indsatsen på globalt plan

36. støtter Kommissionens ambition om at revidere forordningen om overførsel af affald 
med henblik på at standse eksporten af EU's affaldsproblemer til tredjelande; anmoder 
Kommissionen om også at fokusere på finansielle incitamenter til at begrænse eksporten 
af affald;

37. opfordrer de europæiske producenter til at påtage sig ansvaret, når de sælger produkter i 
tredjelande, og foreslår, at interessenterne i industrien engagerer sig i 
affaldskompensationsprogrammer gennem indførelse af systemer til særskilt 
indsamling;

°

° °

38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I 2050 vil vi forbruge, som om der var tre jordkloder. Da vores naturressourcer er 
begrænsede, og vores klima er ved at ændre sig, er det nødvendigt at styre væk fra vores 
nuværende "take-make-waste"-samfund og sigte mod en cirkulær økonomi. Nu befinder 
Europa sig midt i genopretningen fra en hidtil uset sundhedsmæssig og økonomisk krise, der 
viser, hvor skrøbelige vores ressourcer og værdikæder er. Vi bør bygge videre på det 
momentum og adressere de forhindringer, der hindrer cirkulære løsninger i at lykkes.

Den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi (CEAP 2.0) er forankret i de klimamål, der 
er opnået enighed om i den grønne pagt og Parisaftalen. Mens den første handlingsplan for 
den cirkulære økonomi fra 2015 fokuserede på produkters genanvendelighed, fremhæver 
denne anden handlingsplan de forebyggende foranstaltninger, der skal træffes, navnlig inden 
for affaldsforebyggelse og -håndtering. Den nederlandske regerings benchmark om at 
reducere brugen af ressourcer med 50 % inden 2030 kunne tjene som inspiration for EU12.

En cirkulær økonomi vil ikke alene reducere EU's CO2-emissioner drastisk, men den vil også 
stimulere den økonomiske vækst og skabe jobmuligheder, som Europa har brug for for at 
komme på fode igen. Det anslås, at CEAP 2.0 kan skabe 700 000 arbejdspladser i hele EU 
inden 2030, og at væksten i EU's BNP vil stige med 0,5 %13. Den cirkulære økonomi kan 
understøtte en yderligere digitalisering af vores samfund og en opgradering af en fuldt 
udviklet leasingøkonomi, med "produkt som en tjenesteydelse"-modellen som en af de 
vigtigste forretningsmodeller i handlingsplanen.

I dag skyldes 45 % af CO2-emissionerne produktion af materialer, som vi bruger hver dag. 
For at omdanne vores økonomi på en gennemgribende måde til en cirkulær økonomi har vi 
brug for en holistisk tilgang baseret på passende vurderinger med henblik på at skabe en 
videnskabeligt baseret politik. Der skal indføres cirkularitets- og bæredygtighedsprincipper i 
alle led i værdikæden, hvis CEAP 2.0 skal lykkes. Samtidig er innovation af afgørende 
betydning, da den cirkulære model bygger på nye, ofte digitale teknologier.

En politisk ramme for bæredygtige produkter

CEAP 2.0 bør stræbe efter at vende kurven fra et kapløb mod bunden (downcycling) til et 
kapløb mod toppen (upcycling). Vi er nødt til at søge efter nye teknologier at investere i for at 
sikre, at kvaliteten af et genanvendt produkt er af samme kvalitet som et produkt fremstillet af 
nye råmaterialer.

Betænkningen støtter fuldt ud Kommissionens mål om at fokusere på produkters miljøaftryk, 
da 80 % af produkters miljøindvirkning bestemmes i designfasen. Derfor fokuserer denne 
betænkning ikke kun på mål for ressourceeffektivitet pr. produktkategori, men også på at 
indføre produktspecifikke mål for genanvendt indhold, samtidig med at deres ydeevne og 
sikkerhed sikres på grundlag af pålidelige beregningsmetoder.

I et digitaliseret samfund kræver forbrugere og producenter ajourførte og korrekte oplysninger 

12 Nederland Circulair in 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, p.7. 
13 Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Circular Economy, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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om bæredygtigheden af deres produkter og kilder. Betænkningen støtter Kommissionens 
initiativer til at indføre digitale produktpas. Ved vurderingen af indvirkningen på miljøet bør 
der også tages hensyn til et produkts reservedele, halvfabrikata, genanvendelighed og 
livscykluspåvirkning.

Styrke forbrugere og de offentlige indkøbere

I øjeblikket repræsenterer kun 14 % af EU's BNP offentlige myndigheders købekraft. 
Kommissionen bør sætte standarden ved at have obligatoriske minimumskriterier og -mål for 
grønne offentlige indkøb. Kommissionen og medlemsstaterne kan således spille rollen som 
den "igangsættende kunde". Et andet vigtigt element er styrkelsen af forbrugernes rettigheder 
med initiativet "ret til reparation".

Cirkularitet i produktionsprocessen

En cirkulær produktionsproces bør være kernen i EU's industristrategi og er en vigtig 
katalysator i omstillingen til et konkurrencedygtigt, klimaneutralt industrigrundlag. Materialer 
fra bæredygtige kilder har et enormt potentiale og støtter den videre udvikling af 
handlingsplanen for bioøkonomi.

Skabelsen af cirkulære produktionsprocesser vil i høj grad være afhængig af udviklingen af 
nye teknologier. Kommissionen og medlemsstaterne skal investere i innovativ udvikling med 
særligt fokus på øget genanvendelse og digitale teknologier med henblik på at støtte den 
cirkulære økonomi og gøre det muligt at overvåge ressourcerne.

Man bør ikke kun have fokus på det endelige produkt i forbindelse med investeringerne, som 
også bør styres i retning af halvfabrikata, da de også er vigtige katalysatorer.

Centrale produkters værdikæder

Denne betænkning støtter Kommissionens forslag hvad angår udvælgelsen af syv sektorer 
som centrale værdikæder i CEAP 2.0, nemlig elektronik og IKT-udstyr, batterier og køretøjer, 
emballage, plast, tekstiler, anlæg og byggeri og fødevarer, vand og næringsstoffer. Disse 
sektorer har et kæmpe potentiale og vil have en enorm effekt på etableringen af en fuldt 
udviklet cirkulær økonomi.

Vi ser, at SMV'er og industriens aktører presser stærkt på for en omstilling til en cirkulær 
økonomi, selv om mange af dem står over for administrative eller lovgivningsmæssige 
hindringer. Desuden har den aktuelle pandemi haft gennemgribende konsekvenser for de 
udvalgte sektorer. CEAP 2.0 vil være en vej mod en modstandsdygtig genopretning og en ny 
periode med økonomisk velstand.

Elektronik og IKT-udstyr

Det foreslås i CEAP 2.0 at oprette et initiativ vedrørende cirkulært elektronisk udstyr, som vil 
fremme længere produktlevetider gennem genbrugelighed, reparationsmuligheder og 
opgraderingsmuligheder. En korrekt implementering af genanvendelsesinfrastruktur vil spille 
en central rolle i udviklingen af en cirkulær IKT-industri.
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Batterier og køretøjer

Denne betænkning ser frem til Kommissionens forslag om direktivet om batterier og 
direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer, navnlig med hensyn til aspekter 
vedrørende miljøvenligt design, forbedret indsamling, genbrug og genanvendelse, genvinding 
af værdifulde materialer, forbrugeroplysning, miljøvirkninger i livscyklussen og bæredygtig 
udvinding. Der er behov for at gennemføre ren mobilitet og politikker om kritiske 
råmaterialer.

Tekstiler

En ny omfattende EU-strategi for tekstiler vil være afgørende med henblik på både at 
adressere sektorens miljømæssige og dens sociale virkninger. Kommissionen bør udarbejde 
målrettede foranstaltninger inden for den politiske ramme for bæredygtige produkter 
angående tekstiler med henblik på at adressere forekomsten af mikroplast i tekstiler, da tallene 
varierer mellem 1-35 % i havaffald, og harmoniserede målings- og forebyggelsessystemer til 
kontrol af tilsigtede eller utilsigtede udslip af tab af mikrofibre.

Plast

Sammen med tekstiler, dæk og granulat yder plast det største bidrag til forekomsten af primær 
mikroplast i miljøet, mens en endnu større andel af denne forurening kommer fra nedbrydning 
af makroplast, der udledes i havmiljøet.

Emballage

Emballage er en afgørende forudsætning for produktsikkerhed og hygiejne, navnlig for føde- 
og drikkevaresektoren. I betragtning af affaldshierarkiet bør det politiske fokus imidlertid 
ændres i retning af genbrug af emballage. Samtidig bør emballagen være minimal, men 
garantere produktets kvalitet og sikkerhed. I denne betænkning opfordres industrien også til at 
forpligte sig til en reduktion på 50 % af al emballage med tanke på at erstatte plast med et 
bæredygtigt og fornyeligt eller genanvendeligt materiale inden 2030.

Anlæg og byggeri

Byggesektoren står over for to udfordringer, der sker på samme tid: Den hurtige urbanisering 
og befolkningstilvækst vil føre til et stigende antal bygninger, mens de nuværende bygninger 
har akut behov for renovering og forbedringer af deres energieffektivitet og anvendelse14. 
Kommissionen skal prioritere sine lovgivningsforslag i forbindelse med renoveringsbølgen og 
udtrykker håb om, at den igen vil se på de største affaldsstrømme, under hensyntagen til at 
forslaget skal være økonomisk overkommeligt og gennemførligt.

Fødevarer, vand og næringsstoffer

Denne betænkning støtter de lovgivningsmæssige initiativer til fremme af genbrug af 
spildevand i landbruget. Genbrug af behandlet byspildevand kan afhjælpe vandknapheden ved 
at sikre dette genvundne vand til kunstvanding i landbruget. Derudover bør Kommissionen 

14 The Built Environment, Ellen MacArthur Foundation, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, s. 2-3.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf
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også se på, hvordan man lukker landbrugets næringstofkredsløb og når målet om at halvere 
madspildet inden 2030.

Mindre affald, mere værdi

Europa står i 2035 over for nogle vanskelige frister for genanvendelsesmålet på 65 % for 
kommunalt affald og maksimalt 10 % deponering. EU bør fastsætte mål for forebyggelse af 
affald og bevæge sig væk fra deponering af affald, hvor der findes bæredygtige alternative 
affaldshåndteringsteknologier.

En cirkulær økonomi, der tjener mennesker, regioner og byer

Den cirkulære økonomi vil ikke trives med en top-down-tilgang og har brug for 
lokalsamfundene og de regionale myndigheder som frontløbere i gennemførelsen af CEAP 
2.0. Kommissionen bør dog fremme udveksling af bedste praksis inden for affaldsindsamling 
og ny sorteringsinfrastruktur. 

Lede indsatsen på globalt plan 

Der er i skrivende stund andre lovgivningsforslag, der kommer til at spille en central rolle i 
udrulningen af CEAP 2.0. For det første er det nødvendigt at gennemføre de seneste 
ændringer af Baselkonventionen angående handel med plastaffald. For det andet støtter 
betænkningen Kommissionens ambition om at revidere forordningen om overførsel af affald, 
hvor man overvejer en begrænsning af overførsel af affald. Kommissionen bør overveje 
finansielle incitamenter til at standse eksporten. I denne betænkning foreslås der også en ny 
idé om, at industrien engagerer sig i affaldskompensationsprogrammer for at sikre strømmen 
af sekundære materialer.


