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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:

A. der henviser til, at principperne om den cirkulære økonomi bør være et centralt element 
i enhver industripolitik på EU-plan og nationalt plan og i medlemsstaternes nationale 
planer for genopretning og resiliens inden for rammerne af genopretnings- og 
resiliensfaciliteten;

B. der henviser til, at Kommissionens meddelelse med titlen "En ny handlingsplan for den 
cirkulære økonomi" (COM(2020)0098) anerkender den banebrydende rolle, som 
virksomheder i den sociale økonomi spiller med hensyn til at skabe arbejdspladser med 
tilknytning til den cirkulære økonomi;

C. der henviser til, at den cirkulære økonomi har vist sig at være afgørende under covid-
19-pandemien, navnlig i bl.a. fødevaresektoren og sektorerne for farmaceutisk 
emballage og affaldsindsamling og -håndtering;

1. glæder sig over Kommissionens nye handlingsplan for den cirkulære økonomi, som vil 
bidrage til at opnå klimaneutralitet senest i 2050, og som afkobler økonomisk vækst fra 
ressourceforbrug; understreger, at en ægte cirkulær økonomi bygger på 
nulforureningsdagsordenen og affaldshierarkiet; understreger, at prioritering af 
affaldsforebyggelse, "design out of waste", reduktion af ressource- og energiforbruget 
samt forbrugerfordele bør være retningsgivende for den nye politiske ramme for 
bæredygtige produkter og skal hjælpe Unionen med at afkoble den økonomiske vækst 
yderligere fra miljøpåvirkningen; påpeger, at næsten halvdelen af den forøgelse af 
energieffektiviteten, der vil være opnået i 2020, kan tilskrives anvendelsen af direktiv 
2009/125/EF om miljøvenligt design; understreger, at en række produkter, som er yderst 
relevante set fra et energiudnyttelsesperspektiv, endnu ikke er underlagt regler om 
miljøvenligt design; bemærker endvidere, at flere andre produkter, der er omfattet af 
regler om miljøvenligt design, er forældede og bør opdateres; glæder sig derfor over 
Kommissionens hensigt om at revidere direktivet om miljøvenligt design; mener, at en 
bredere politik på området for miljøvenligt design kan være et af de centrale elementer i 
EU's indsats på området for den cirkulære økonomi og kan spille en væsentlig rolle i 
den grønne genopretning; understreger ikke desto mindre, at en udvidelse af dets 
anvendelsesområde bør kombineres med foranstaltninger, der skal føre til yderligere 
energieffektivitetsgevinster gennem energirelaterede produkter og tjenester; insisterer 
på, at udvidelsen af anvendelsesområdet skal omfatte ikke blot produkter, men også 
strukturer såsom datacentre og -tjenester såsom dem, der anvendes til cloud computing, 
gaming eller streaming; anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for at 
indføre mål for genanvendelighed;

2. understreger, at forskning i sikre og cirkulære materialer, kemikalier, processer, 
teknologier og produkter og innovative forretningsmodeller samt i den industrielle 
opskalering og samfundsmæssige udbredelse heraf kan give europæiske virksomheder 
en konkurrencefordel på verdensplan, mindske deres afhængighed af knappe 
naturressourcer og skabe nye indtægtsstrømme, samtidig med at de gavner mennesker 
og miljø; mener, at en styrkelse, diversificering og øget bæredygtiggørelse af så mange 
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værdikæder som muligt vil gøre Europas industrielle økosystemer mere 
modstandsdygtige, konkurrencedygtige og rentable og fremme EU's strategiske 
autonomi; påpeger det store potentiale til at opnå komplementaritet mellem en virkelig 
ambitiøs europæisk industripolitisk strategi, navnlig med hensyn til modernisering og 
styrkelse af et stærkt europæisk industrigrundlag, og etableringen af en ægte cirkulær 
økonomi; understreger, at der kan opnås markante reduktioner af 
drivhusgasemissionerne i industrisektoren ved at øge materialeeffektiviteten, 
videreudvikle genanvendelsen og brugen af genanvendte produkter og fremstille 
holdbare varer med høj merværdi; understreger i denne forbindelse betydningen af 
markant at øge prioriteringen og finansieringen af forskning i forebyggelse, genbrug, 
reparerbarhed, opgraderbarhed og genfremstilling af produkter og værdikæder såvel 
som cirkulære forretningsmodeller og produktinfrastrukturer;

Forskning

3. understreger betydningen af at forbedre adgangen til midler for forsknings- og 
innovationsprojekter vedrørende den cirkulære økonomi; opfordrer derfor 
Kommissionen til at styre aktiviteterne under Horisont Europa-programmet i retning af 
at støtte forskning og innovation med henblik på:

– genanvendelsesprocesser og -teknologier 

– de industrielle processers ressourceeffektivitet

– innovative og bæredygtige materialer, produkter, processer, teknologier og 
tjenester samt deres industrielle opskalering

– bioøkonomien gennem biobaseret innovation, der omfatter udvikling af 
biobaserede materialer og produkter

– jordobservationssatellitter, da de kan spille en vigtig rolle i overvågningen af 
udviklingen af en cirkulær økonomi ved at evaluere presset på nye råstoffer og 
emissionsniveauer;

4. understreger den rolle, som viden- og innovationsfællesskaberne spiller inden for 
rammerne af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ved at samle 
universiteter, forskningsorganisationer og virksomheder, særlig SMV'er, omkring 
udvikling af innovative løsninger og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi, der 
bør være et at de vigtigste redskaber til at nå målene for den europæiske grønne pagt;

5. støtter Kommissionens initiativ til at sikre, at EIT's viden- og innovationsfællesskaber 
vil være mere åbne for SMV'er og til at øge deres muligheder for at deltage i lokale 
innovationsøkosystemer til gavn for den digitale og grønne omstilling;

6. understreger betydningen af en yderligere forskningsindsats på området for klima- og 
miljøvenlig og energieffektiv kemisk genanvendelse, som kombineret med organisk og 
mekanisk genanvendelse vil supplere en teknologineutral ramme; understreger, at en 
sådan indsats bør fokusere på upcycling og tage sigte på at forbedre energieffektiviteten, 
reducere drivhusgasemissioner og fjerne farlige stoffer samt på at sikre ikkeforurenede 
genvundne materialer og korrekt behandling af biprodukter i kemiske 
genanvendelsesteknologier; mener, at affald-til-energi-processer ikke må betragtes som 
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kemisk genanvendelse;

7. bemærker, at næsten en fjerdedel af alle SMV'er i Europa allerede gør det muligt at 
omstille sig til mere bæredygtige forretningsmodeller, men at en tredjedel af dem på den 
anden side har berettet, at de møder komplekse administrative og retlige procedurer, når 
de forsøger at gøre deres virksomhed mere ressourceeffektiv; opfordrer Kommissionen 
til at intensivere sine bestræbelser på at gøre flere SMV'er og mikrovirksomheder parate 
til den cirkulære økonomi ved at støtte dem gennem passende tilskyndelsesordninger og 
finansieringsinstrumenter, kapacitetsopbygning, også hvad angår lederevner, udveksling 
af bedste praksis og teknisk bistand og ved at reducere deres administrative og retlige 
byrder; påpeger, at blandt andet nye cirkulære forretningsmodeller samt "retten til 
reparation" som omhandlet i Kommissionens meddelelse "En ny handlingsplan for den 
cirkulære økonomi" vil være til gavn for forbrugerne, forhindre fremstilling af nye 
materielle produkter og anspore SMV'er til at komme ind på reparationsmarkedet; 

8. opfordrer Kommissionen til at udvikle og fremme en SMV-værktøjskasse til 
bæredygtige virksomhedspolitikker, herunder virksomheders sociale og miljømæssige 
ansvar, bæredygtig regnskab og rapportering og værktøjer til implementering af 
lavaffalds- og cirkulære produktions- og forbrugsmodeller, bæredygtige 
forsyningskæder og energikontrol;

9. mener, at den positive rolle, som spilles af virksomheder i den sociale økonomi, som 
baner vejen for cirkulære økonomiske modeller, bør tjene som inspiration for andre 
virksomheder, og at en sådan bedste praksis bør gøres mere synlig og støttes gennem 
målrettede tilskyndelsesforanstaltninger;

Digital omstilling

10. anerkender, at digitaliseringen spiller en vigtig rolle i forbedringen af anvendelsen af 
den cirkulære økonomis principper; opfordrer indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at maksimere og fuldt ud udnytte synergierne mellem digitalisering 
og den cirkulære økonomi i sektorer, hvor en digital økonomi kan tilbyde løsninger til at 
reducere deres miljømæssige fodaftryk, samtidig med at den grønne omstilling 
fremmes, og opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at fastlægge en metode til 
overvågning og kvantificering af digitale teknologiers og datacentres stadig større 
indvirkning på miljøet og til at foreslå foranstaltninger til at sikre den miljømæssige 
bæredygtighed af digitale løsninger, idet energieffektivitet og den cirkulære økonomi 
sættes i centrum, samt til at håndtere omkostningerne ved de økologiske og digitale 
omstillinger på kort og mellemlang sigt og til at gøre dem retfærdige og mere inklusive; 
fremhæver betydningen af tingenes internet (IoT), prædiktiv vedligeholdelse, 
servitisering og produktservicesystemer til fremskyndelse af nye cirkulære 
forretningsmodeller; mener, at tidlig udvikling af digitale redskaber i forbindelse med 
den cirkulære økonomi vil hjælpe EU med at blive globalt førende i brugen af digitalt 
kompatible løsninger; understreger, at kunstig intelligens kan være en drivkraft og 
accelerator for overgangen til en cirkulær økonomi, der hjælper med at åbne op for den 
cirkulære økonomis muligheder ved at forbedre design, udnytte forretningsmodeller og 
produkter samt optimere infrastruktur; 

11. anmoder Kommissionen om at støtte en miljømæssigt bæredygtig digital omstilling, der 
bygger på at maksimere værdien af data, idet man samtidig sikrer 
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persondatabeskyttelsen og benytter digitalt understøttede løsninger til at muliggøre en 
bæredygtig anvendelse af ressourcer og til at bevare værdien, holdbarheden, 
genanvendeligheden og reparerbarheden af produkter og materialer så længe som 
muligt;

12. glæder sig over Kommissionens målsætning om at opnå meget energieffektive, 
bæredygtige og klimaneutrale datacentre inden 2030 og om at etablere et fælles 
europæisk dataområde for intelligente cirkulære anvendelsesmuligheder; opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til straks at fremsætte de tilsvarende 
lovgivningstiltag og andre nødvendige tiltag og til at implementere styrings- og 
markedsinstrumenter for at understøtte skabelsen af standardiseret dokumentation og 
gennemsigtighed om datacentres og kommunikationsnetværks cirkularitet samt miljø- 
og klimafodaftryk; fastholder, at disse nye foranstaltninger og instrumenter bør fremme 
energi- og ressourceeffektivitet samt anvendelsen af vedvarende energi; anbefaler, at 
disse tiltag og instrumenter også bør sigte efter at afbøde datacentres indvirkning på 
elektricitetsnettet og drivhusgasaftrykket som følge af overbelastning af nettet;

13. anmoder om, at der indføres digitale produktpas ledsaget af relevante platforme til 
indsamling og vedligeholdelse af data i forbindelse med det europæiske dataområde; 
understreger, at sådanne pas og platforme bør indeholde data i kompatible og 
genbrugelige formater, og at oplysningerne bør være klare, troværdige og let 
tilgængelige for alle markedsspillere; anmoder Kommissionen om at indføre det digitale 
produktpas, der skal vise oplysninger om materiale og kemisk indhold, ydeevne med 
hensyn til cirkularitet, såsom produktets levetid, reparerbarheden og tilgængeligheden af 
reservedele samt CO2- og miljøfodaftryk og sociale virkninger af produkter og 
materialer, herunder sekundære råstoffer, der markedsføres på EU-markedet;

Sekundære og kritiske råstoffer

14. fremhæver, at tilgængeligheden af kritiske og sekundære råstoffer er et strategisk 
spørgsmål for de europæiske industrier og et redskab til at sikre Unionens strategiske 
autonomi og konkurrenceevne og til at bevare arbejdspladser i fremstillingssektoren; 
bakker derfor kraftigt op om Kommissionens ambition om at skabe et velfungerende 
EU-marked for sekundære råmaterialer; understreger, at opnåelsen af rene og sikre 
materialekredsløb er en forudsætning for skabelse af troværdige EU-markeder for 
sekundære råstoffer; mener, at databasen over problematiske stoffer i artikler som sådan 
eller i komplekse genstande ("SCIP-databasen"), som Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) har oprettet, vil stimulere innovation i industrien;

Træ og bioøkonomi

15. gentager, at den skovbaserede sektor kan bidrage væsentligt til udviklingen af cirkulære 
biobaserede økonomier; tilskynder Kommissionen til at undersøge forskellige 
mekanismer, herunder markedsbaserede mekanismer, med henblik på at anspore til 
anvendelse af fornyelige råstoffer, herunder træ og træprodukter, og derved tilbyde 
klimafordele, samtidig med at den mest effektive anvendelse af træ fremmes, og 
princippet om kaskadeanvendelse respekteres; fremhæver behovet for at stimulere 
investeringer i udviklingen af en bæredygtig og lokal cirkulær bioøkonomi; understreger 
derfor vigtigheden af at bringe EU's industrielle og bioøkonomiske strategier i 
overensstemmelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi; 
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Bygninger

16. minder om, at mineralsk affald, herunder opgravet jord, fra bygge- og 
nedrivningssektoren udgør den største kategori af den samlede mængde affald, der 
produceres i Europa af alle økonomiske aktiviteter og husholdninger; understreger 
behovet for hensigtsmæssig forvaltning og reduktion af bygge- og nedrivningsaffald; 
bemærker, at der er behov for at forbedre gennemsigtigheden og sporbarheden af 
bygge- og nedrivningsaffald for at forbedre affaldsidentifikationen, opbygge tillid til 
kvaliteten og sikkerheden af de genbrugte og genanvendte materialer, sikre en passende 
og sikker håndtering af alt byggeaffald og substitution af farlige stoffer i affaldsstrømme 
for at beskytte beboernes og arbejdstagernes sundhed samt miljøet; minder i denne 
forbindelse om betydningen af EU's protokol om håndtering af bygge- og 
nedrivningsaffald;

17. understreger desuden, at byggesektoren er et vigtigt område for så vidt angår 
komplementaritet mellem den cirkulære økonomi og reduktion af emissioner; 
fremhæver det overordnede behov for at gå over til en bæredygtig og mere cirkulær 
økonomi i forbindelse med tilvejebringelse og fremstilling af byggevarer og -materialer 
og deres anvendelse i bygge- og anlægsarbejder; 

18. understreger, at byggeri er en af de mindst automatiserede og digitaliserede sektorer, og 
at brugen af innovative og fremtidsorienterede teknologier på byggepladser ville øge 
sektorens digitaliseringsgrad og samtidig forbedre ressourceeffektiviteten; opfordrer 
Kommissionen til at overveje at medtage kriterier vedrørende effektivitet og 
genbrugsmuligheder ved revisionen af forordning (EU) nr. 305/20111;

Grønne offentlige indkøb

19. understreger betydningen af at sætte skub i EU's indre marked ved at opstille kriterier 
for grønne offentlige indkøb, som ikke vil resultere i uforholdsmæssigt store 
administrative byrder for virksomheder og offentlige forvaltninger, for at gøre det 
muligt for brugerne at vælge bæredygtige og klimavenlige materialer; opfordrer 
medlemsstaterne til at maksimere og fremme genbrug, genanvendelse og genindvinding 
af materialer, også i deres anskaffelsesstrategier og offentligt finansierede renoverings- 
og byggeprojekter, f.eks. ved at gennemgå mål for grønne offentlige udbud og gennem 
strømlining af energieffektivitet samt miljømæssige og sociale kriterier for renovering 
af bygninger;

Batterier

20. er overbevist om, at forbedrede genanvendelsesordninger for batterier kan levere en 
betydelig andel af de råmaterialer, der kræves til cirkulær batteriproduktion i EU; støtter 
Kommissionens planer om lovgivningsforslag for at sikre en sikker, cirkulær og 
bæredygtig batteriværdikæde for alle batterier, selv om reglerne bør differentiere 
mellem typen og/eller anvendelsen af batterier og indarbejde miljøvenligt design af 
batterier med henblik på at forbedre deres erstattelighed og genanvendelighed gennem 
design og bør omfatte socialt og miljømæssigt ansvarlig tilvejebringelse; understreger 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af 
harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF 
(EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5).
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behovet for at skabe en stærk og bæredygtig klynge af batterier og lagre i Europa;

21. er bekymret over, at klassificeringen af brugte batterier som affald i batteridirektivet, 
uafhængigt af genanvendelse, kan udgøre en hindring for en sådan genanvendelse; 
erkender, at genanvendte batterier ikke returneres til genanvendelse, og at 
sikkerhedsstandarderne ikke kontrolleres, når et batteri anvendes til anvendelsesområder 
med andre kendetegn end det, det oprindelig var beregnet til; opfordrer Kommissionen 
til at anvende udvidet producentansvar med ydelses- og sikkerhedsgarantier for den nye 
producent, der genindfører batteriet på markedet; opfordrer Kommissionen til at foreslå 
ambitiøse mål for indsamling, genbrug og genanvendelse af batterier og, efter 
omhyggelig evaluering, en udfasning af primærbatterier, hvor der findes alternativer, i 
forbindelse med revisionen af batteridirektivet og til at etablere et EU-dækkende 
pantsystem eller gensalg af gamle batterier med henblik på at forbedre 
batteriværdikædens cirkularitet og bæredygtighed;

22. understreger behovet for yderligere at fremme forskning og innovation i forbindelse 
med genanvendelsesprocesser og -teknologier under Horisont Europa med henblik på at 
øge batteriers potentiale for den cirkulære økonomi; anerkender SMV'ers rolle i 
forbindelse med indsamlings- og genanvendelsessektorerne;

Industrien

23. bemærker, at en tilgang baseret på en cirkulær økonomi, hvor affald fjernes, og aktiver, 
produkter og komponenter holdes i brug, idet der sikres en produktiv og effektiv 
udnyttelse af ressourcerne, kan reducere de globale CO2-emissioner fra vigtige 
industrielle materialer såsom plast, stål og cement med 40 %; insisterer derfor på, at der 
indføres langsigtede køreplaner for reduktion af affald og genbrug af råstoffer med klare 
mål for forbedring af cirkulariteten af kulstofintensive industrier og materialer såsom 
plast, stål og cement; anmoder Kommissionen om at overveje at indføre reduktionsmål 
for industrielt affald og erhvervsaffald og undersøge, hvordan industrielt affald og 
erhvervsaffald, der sendes til deponeringsanlæg, kan reduceres, navnlig ved hjælp af 
materialecirkularitet;

24. mener, at gennemførelsen af en cirkulær økonomi rummer et stort potentiale for den 
europæiske stålindustris fremtid; fremhæver det store potentiale for en forøgelse af ståls 
materialeeffektivitet; insisterer på behovet for at forlænge stålbaserede produkters 
levetid væsentligt på områderne for husholdningsapparater, produkter til bilindustrien 
samt mekanisk og elektrisk udstyr; påpeger, at en forlængelse af disse produkters 
levetid vil kunne føre til en væsentlig nedbringelse af stålproduktionen og dermed af 
drivhusgasudledningerne; påpeger, at EU har en væsentlig metalskrotreserve, som kan 
bruges i en cirkulær økonomi; understreger, at en bedre udnyttelse heraf kunne åbne 
mulighed for at mindske den import af jernmalm og koks, der er nødvendig for 
produktionen i den primære sektor;

25. understreger, at gennemførelsen af en ægte cirkulær økonomi og bedre miljøvenligt 
design kan bidrage til dekarboniseringen af cementindustrien ved at øge cementens 
materialeeffektivitet, navnlig ved at optimere brugen af beton og dens sammensætning; 

26. minder om, at der kan opnås særlig store ressourcemæssige gevinster fra cirkularitet i 
forbindelse med aluminium, da omsmeltning af aluminium kun kræver 5 % af den 
energi, der bruges på ny fremstilling, og at CO2-emissionerne derved mindskes kraftigt; 
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påpeger, at der allerede indsamles store mængder aluminium fra bygge- og 
bilindustrien, men at omfanget er meget lavere for forbrugerprodukter; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge lovgivningsmæssige muligheder for at sikre en bedre 
adskillelse af aluminiumskomponenter ved demontering;

Arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og forbrugerbevidsthed

27. understreger, at omstillingen til en ægte cirkulær økonomi skal forhandles med 
fagforeningerne for at garantere, at arbejdstagernes sundhed og sikkerhed beskyttes; 
understreger, at arbejdsvilkår for arbejdstagere, der ikke er sikre nok, kan udsætte hele 
samfundet for sundheds- og sikkerhedsrisici, og mener derfor, at politikker og 
praksisser for den cirkulære økonomi skal udvikles ved risikovurderinger, der tager 
hensyn til arbejdstagernes sundhed;

28. understreger den afgørende rolle, som forbrugerne spiller i omstillingen til den 
cirkulære økonomi, og fremhæver betydningen af bevidstgørelse og forbrugeroplysning; 
understreger, at de produktoplysninger om genanvendelse og reparation, der gives til 
forbrugerne, skal være letforståelige.
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