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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

A. Principerna för en cirkulär ekonomi bör utgöra kärnan i all europeisk och nationell 
industripolitik såväl som i medlemsstaternas nationella planer för återhämtning och 
resiliens inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens.

B. Kommissionen bekräftade i sitt meddelande En ny handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin (COM(2020)0098) den ledande roll som sociala företag spelar i skapandet av 
arbetstillfällen kopplade till den cirkulära ekonomin.

C. Den cirkulära ekonomin har visat sig spela en avgörande roll under covid-19-pandemin, 
särskilt inom sektorer som rör livsmedels- och läkemedelsförpackningar samt insamling 
och behandling av avfall.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin, som kommer att bidra till att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och som 
frikopplar ekonomisk tillväxt från resursanvändning. Parlamentet understryker att en 
verkligt cirkulär ekonomi bygger på nollföroreningsagendan och avfallshierarkin. 
Parlamentet understryker att prioritering av avfallsförebyggande, ”skapande utifrån 
avfall” (design out of waste), minskad resurs- och energianvändning samt fördelar för 
konsumenterna bör vägleda den nya policyramen för hållbara produkter och måste 
hjälpa unionen att ytterligare frikoppla den ekonomiska tillväxten från miljöpåverkan. 
Parlamentet understryker att nästan hälften av de energieffektivitetsbesparingar som 
kommer att uppnås under 2020 sker tack vare tillämpningen av direktiv 2009/125/EG 
(ekodesigndirektivet). Parlamentet betonar att ett antal produkter – som är högst 
relevanta med avseende på deras energiförbrukning – ännu inte har blivit föremål för 
ekodesignreglerna. Parlamentet noterar vidare att ett antal andra produkter som omfattas 
av ekodesignreglerna är föråldrade eller bör uppdateras. Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens avsikt att se över ekodesigndirektivet. Parlamentet anser att en bredare 
ekodesignpolitik kan utgöra en av de viktigaste faktorerna i EU:s åtgärder när det gäller 
cirkulär ekonomi och spela en viktig roll i den gröna återhämtningen. Parlamentet 
betonar dock att en utvidgning av direktivets tillämpningsområde bör gå hand i hand 
med åtgärder som syftar till att uppnå ytterligare energieffektivitetsbesparingar genom 
energirelaterade produkter och tjänster. Parlamentet insisterar på att utvidgningen av 
tillämpningsområdet inte enbart ska omfatta produkter utan även strukturer såsom 
datacentraler och datatjänster, till exempel sådana som används för att tillhandahålla 
molntjänster, spel eller streaming. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka 
möjligheten att införa återanvändbarhetsmål.

2. Europaparlamentet understryker att forskning om säkra och cirkulära material, 
kemikalier, processer, tekniker och produkter och innovativa affärsmodeller, samt om 
en industriell uppskalning och samhällets utnyttjande av dem, kan ge europeiska företag 
en global konkurrensfördel, minska deras beroende av knappa naturresurser och 
generera nya inkomstflöden, samtidigt som den gynnar människor och miljön. 
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Parlamentet anser att genom att så många värdekedjor som möjligt förstärks, 
diversifieras och görs hållbarare skulle de europeiska industriella ekosystemen bli mer 
motståndskraftiga, konkurrenskraftiga och lönsamma samt EU:s strategiska oberoende 
främjas. Parlamentet understryker den stora potentialen för komplementaritet mellan en 
verkligt ambitiös industristrategi för EU – särskilt vad gäller moderniseringen och 
stärkandet av en stark europeisk industriell bas – och upprättandet av en genuin cirkulär 
ekonomi. Parlamentet betonar att avsevärda minskningar av växthusgasutsläppen skulle 
kunna uppnås genom en ökad materialeffektivitet, utveckling av materialåtervinning 
och användning av återvunna produkter och produktion av hållbara varor med ett högt 
mervärde. Parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av att avsevärt stärka 
prioriteringen och finansieringen av forskning om avfallsförebyggande, återanvändning, 
reparerbarhet, uppgraderbarhet och återtillverkning av produkter och värdekedjor, 
liksom cirkulära affärsmodeller och produktinfrastrukturer.

Forskning

3. Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra tillgången till finansiering för 
forsknings- och innovationsprojekt om den cirkulära ekonomin. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att styra Horisont Europa-programmets verksamheter i riktning 
mot stöd till forskning och innovation för

– processer och tekniker inom materialåtervinning, 

– resurseffektiviteten i industriella processer,

– innovativa och hållbara material, produkter, processer, tekniker och tjänster samt en 
industriell uppskalning av dem,

– bioekonomin, genom biobaserad innovation som omfattar utveckling av biobaserade 
material och produkter,

– jordobservationssatelliter, eftersom de kan spela en viktig roll i att övervaka 
utvecklingen av en cirkulär ekonomi genom att utvärdera trycket på nya råvaror och 
utsläppsnivåer.

4. Europaparlamentet betonar den roll som kunskaps- och innovationsgrupperna inom 
ramen för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) spelar genom att föra 
samman universitet, forskningsorganisationer och företag, särskilt små och medelstora 
företag, för att utveckla innovativa lösningar och initiativ för cirkulär ekonomi, som bör 
vara ett av de centrala verktygen för att uppnå målen i den europeiska gröna given.

5. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ för att säkerställa att EIT:s kunskaps- 
och innovationsgrupper är mer öppna för små och medelstora företag och för att 
förbättra deras möjligheter att delta i lokala innovationsekosystem till fördel för den 
digitala och gröna omställningen.

6. Europaparlamentet betonar vikten av mer forskningsinsatser på området klimat- och 
miljövänlig samt energieffektiv kemisk återvinning, som i kombination med organisk 
och mekanisk återvinning kommer att fullborda en teknikneutral ram. Parlamentet 
betonar att sådana insatser bör fokusera på återvinningsförädling och syfta till att 
förbättra energieffektiviteten, minska växthusgasutsläppen och avlägsna farliga ämnen, 
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samt på att säkerställa icke-kontaminerat återvunnet material och adekvat behandling av 
restprodukter från kemisk återvinning. Parlamentet anser att processer som omfattar 
avfall-till-energi inte ska betraktas som kemisk återvinning.

7. Europaparlamentet noterar att å ena sidan är nästan en fjärdedel av de små och 
medelstora företagen i Europa igång med omställningen till mer hållbara 
verksamhetsmodeller, men å andra sidan uppger en tredjedel av dem att de tampas med 
komplexa administrativa och rättsliga förfaranden när de försöker göra sina 
verksamheter mer resurseffektiva. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina 
ansträngningar för att göra fler små och medelstora företag och mikroföretag rustade för 
den cirkulära ekonomin, genom att stödja dem med lämpliga incitamentssystem och 
finansieringsverktyg, kapacitetsuppbyggnad, även när det gäller ledarskap, utbyte av 
bästa praxis och tekniskt bistånd, samt genom att minska deras administrativa och 
rättsliga bördor. Parlamentet påpekar att bland annat nya cirkulära affärsmodeller och 
”rätten till reparation” – som anges i kommissionens meddelande En ny handlingsplan 
för den cirkulära ekonomin – kommer att innebära fördelar för konsumenter, förhindra 
produktion av produkter av nya material och sporra små och medelstora företag att ta 
sig in på reparationsmarknaden. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram och synliggöra en verktygslåda 
för hållbara företagsprinciper för små och medelstora företag, som inbegriper företagens 
sociala och miljömässiga ansvar, hållbar bokföring och redovisning samt verktyg för att 
genomföra avfallssnåla och cirkulära produktions- och konsumtionsmodeller, hållbara 
leveranskedjor och energibesiktningar.

9. Europaparlamentet anser att den positiva roll som den sociala ekonomins företag spelar, 
vilka banar väg för cirkulära ekonomiska modeller, bör tjäna som inspiration för andra 
företag och att sådan bästa praxis dels bör synliggöras mer, dels bör stödjas på ett 
adekvat sätt genom riktade incitament.

Digital omställning

10. Europaparlamentet erkänner att digitalisering spelar en viktig roll för en ökad 
tillämpning av principerna för cirkulär ekonomi. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
kommissionen och medlemsstaterna att maximera och fullt ut utnyttja synergierna 
mellan digitaliseringen och den cirkulära ekonomin i sektorer där en digital ekonomi 
kan erbjuda lösningar för att minska deras miljöavtryck, samtidigt som man främjar den 
gröna omställningen. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att 
fastställa en metod för att övervaka och kvantifiera den ökande miljöpåverkan som 
digital teknik och datacentraler har, och att föreslå åtgärder för att säkerställa digitala 
lösningars miljömässiga hållbarhet genom att sätta energieffektivitet och cirkulär 
ekonomi i centrum, samt för att hantera kostnaderna för den gröna och digitala 
omställningen på kort och medellång sikt och göra dem rättvisa och mer inkluderande. 
Parlamentet betonar betydelsen av sakernas internet (IoT), prediktivt underhåll, 
tjänstefiering och produktservicesystem för att påskynda nya cirkulära affärsmodeller. 
Parlamentet anser att en tidig utveckling av digitala verktyg inom ramen för den 
cirkulära ekonomin kommer att hjälpa EU att bli världsledande på att använda lösningar 
som bygger på digitala system. Parlamentet betonar att artificiell intelligens kan 
möjliggöra och påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi och bidra till att frigöra 
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möjligheter till cirkulär ekonomi genom att förbättra design, utnyttja affärsmodeller och 
produkter och optimera infrastruktur. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja en miljömässigt hållbar digital 
omställning som bygger på att man maximerar värdet av data, samtidigt som skyddet av 
personuppgifter säkerställs, och använder digitalt baserade lösningar för att möjliggöra 
en hållbar resursanvändning och bevara värdet, hållbarheten, användbarheten och 
reparerbarheten hos produkter och material så länge som möjligt.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens mål att uppnå mycket energieffektiva, 
hållbara och klimatneutrala datacentraler fram till 2030 och att inrätta ett gemensamt 
europeiskt dataområde för smarta cirkulära tillämpningar. Parlamentet uppmanar därför 
eftertryckligen kommissionen att utan dröjsmål lägga fram relevanta 
lagstiftningsåtgärder och andra nödvändiga åtgärder och att genomföra styrnings- och 
marknadsinstrument för att stödja skapandet av standardiserad dokumentation och 
transparens för datacentralernas och kommunikationsnätverkens cirkularitet och miljö- 
och klimatavtryck. Parlamentet insisterar på att dessa nya åtgärder och instrument bör 
främja energi- och resurseffektivitet och användningen av förnybar energi. Parlamentet 
rekommenderar att dessa åtgärder och instrument även bör syfta till att dämpa 
datacentralernas påverkan på elnätet och det växthusgasavtryck som överbelastningen 
av nätet orsakar.

13. Europaparlamentet vill att digitala produktpass införs, tillsammans med adekvata 
plattformar för insamling och upprätthållande av data inom ramen för det gemensamma 
europeiska dataområdet. Parlamentet betonar att sådana pass och plattformar bör 
innehålla data i driftskompatibla och återanvändningsbara format och att informationen 
bör vara tydlig, tillförlitlig och lättillgänglig för alla marknadsaktörer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att införa digitala produktpass som anger material- och 
kemikalieinnehåll, cirkularitetsprestanda, såsom produkternas livslängd, reparerbarheten 
och tillgången till reservdelar samt koldioxideffekterna och de miljömässiga och sociala 
effekterna hos produkter och material, däribland returråvaror, som släpps ut på EU:s 
marknad.

Returråvaror och råvaror av avgörande betydelse

14. Europaparlamentet betonar att tillgången till råvaror av avgörande betydelse och 
returråvaror är en strategisk fråga för den europeiska industrin och ett verktyg för att 
säkerställa unionens strategiska oberoende och konkurrenskraft och för att behålla 
arbetstillfällen inom tillverkningssektorn. Parlamentet stöder därför helhjärtat 
kommissionens ambition att upprätta en välfungerande EU-marknad för returråvaror. 
Parlamentet betonar att uppnåendet av rena och säkra materialcykler är en förutsättning 
för skapandet av en tillförlitlig marknad för returråvaror i EU. Parlamentet anser att 
databasen över ämnen som inger betänkligheter som ingår i varor eller komplexa 
föremål (SCIP-databasen), som upprättats av Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), 
kommer att stimulera innovation inom industrin.

Trä och bioekonomin

15. Europaparlamentet påminner om att den skogsbaserade sektorn i hög grad kan bidra till 
utvecklingen av cirkulära biobaserade ekonomier. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att undersöka olika mekanismer, inbegripet marknadsbaserade mekanismer, för att 
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uppmuntra användningen av förnybara råvaror, inklusive trä och träprodukter, och 
därigenom erbjuda klimatfördelar samtidigt som man främjar den effektivaste 
användningen av trä och respekterar kaskadprincipen. Parlamentet framhåller behovet 
av att stimulera investeringar i utvecklingen av en hållbar och lokal cirkulär 
bioekonomi. Parlamentet betonar därför betydelsen av att anpassa EU:s industriella och 
bioekonomiska strategier till handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. 

Byggnader

16. Europaparlamentet påminner om att mineralavfall, inklusive uppgrävd jord, från 
bygg- och rivningssektorn utgör den största kategorin av den totala avfallsvolym som 
genereras i Europa av alla ekonomiska verksamheter och hushåll. Parlamentet betonar 
att avfall från bygg- och rivningssektorn måste hanteras och minskas på ett adekvat sätt. 
Transparensen och spårbarheten för avfall som genereras vid bygg- och rivningsarbeten 
måste bli bättre om vi ska kunna förbättra avfallsidentifieringen, bygga upp förtroende 
när det gäller kvaliteten och säkerheten hos återanvända och återvunna material, 
säkerställa adekvat och säker hantering av allt byggavfall, och ersätta farliga ämnen 
i avfallsflödena i syfte att skydda de boendes och arbetstagarnas hälsa samt miljön. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av EU:s protokoll om hantering av 
bygg- och rivningsavfall.

17. Europaparlamentet understryker även att byggindustrin är ett centralt område för 
komplementaritet mellan den cirkulära ekonomin och utsläppsminskningar. Parlamentet 
framhåller det övergripande behovet av omställning till en hållbar och mer cirkulär 
ekonomi när det gäller anskaffning och tillverkning av byggprodukter och byggmaterial 
och användningen av dessa i byggarbeten. 

18. Europaparlamentet betonar att byggsektorn hör till de sektorer som är minst 
automatiserade och digitaliserade och att användningen av innovativa och 
framtidsorienterade tekniker på byggarbetsplatser skulle öka digitaliseringsnivån inom 
sektorn och samtidigt öka resurseffektiviteten. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka införlivandet av kriterier för effektivitet och återanvändbarhet i sin översyn 
av förordning (EU) nr 305/20111.

Miljöanpassad offentlig upphandling

19. Europaparlamentet understryker vikten av att agera för att stärka EU:s inre marknad 
genom att fastställa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling, utan att detta 
leder till alltför stora administrativa bördor för företag och offentliga förvaltningar, så 
att användarna kan välja hållbara och klimatvänliga material. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att maximera och främja återanvändning, materialåtervinning och 
återinsamling av material, inklusive i sina upphandlingsstrategier och offentligt 
finansierade renoverings- och byggprojekt, genom att se över målen för miljöanpassad 
offentlig upphandling och genom att rationalisera kriterierna för energieffektivitet, miljö 
och de sociala kriterierna för byggnadsrenoveringar.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av 
harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, 
EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.
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Batterier

20. Europaparlamentet är övertygat om att förbättrade återvinningssystem för batterier 
skulle kunna tillhandahålla en betydande andel av de råvaror som krävs för cirkulär 
batteritillverkning i EU. Parlamentet stöder kommissionens planer på 
lagstiftningsförslag för att säkerställa en säker, cirkulär och hållbar värdekedja för alla 
batterier, även om reglerna bör skilja mellan typ och/eller användning av batterier och 
inbegripa ekodesign för batterier för att förbättra deras utbytbarhet och 
återvinningsbarhet genom design samt omfatta socialt och miljömässigt ansvarsfull 
anskaffning. Parlamentet understryker behovet av att skapa ett starkt och hållbart 
batteri- och lagringskluster i Europa.

21. Europaparlamentet är bekymrat över att klassificeringen av förbrukade batterier som 
avfall i batteridirektivet, oberoende av återanvändning, kan utgöra ett hinder för sådan 
återanvändning. Parlamentet är medvetet om att återanvända batterier inte lämnas in för 
återvinning och att det inte kontrolleras att säkerhetsnormerna uppfylls när ett batteri 
återanvänds för användningar med andra egenskaper än de som de ursprungligen 
utformades för. Parlamentet kräver att kommissionen ålägger den återtillverkare som 
återinför batteriet på marknaden utökat producentansvar, med prestanda- och 
säkerhetsgarantier. Parlamentet uppmanar kommissionen att när den ser över 
batteridirektivet föreslå ambitiösa mål för insamling, återanvändning och 
materialåtervinning av batterier och, efter noggrann utvärdering, en utfasning av 
primärbatterier där det finns alternativ, och att upprätta ett EU-omfattande pantsystem 
eller återförsäljning av gamla batterier i syfte att öka batterivärdekedjans cirkularitet och 
hållbarhet.

22. Europaparlamentet understryker behovet av att främja ytterligare forskning och 
innovation avseende återvinningsprocesser och återvinningsteknik inom ramen för 
Horisont Europa i syfte att öka potentialen för cirkulär ekonomi för batterier. 
Parlamentet bekräftar den roll som små och medelstora företag spelar inom insamlings- 
och återvinningssektorn.

Industrin

23. Europaparlamentet påpekar att en strategi för en cirkulär ekonomi som eliminerar avfall 
och fortsätter att använda tillgångar, produkter och komponenter – samtidigt som 
resurser används på ett produktiv och effektivt sätt – skulle kunna minska de globala 
koldioxidutsläppen från de viktigaste industriella materialen såsom plast, stål och 
cement med 40 procent. Parlamentet insisterar således på att det införs långsiktiga 
färdplaner för minskning av avfall och för återanvändning av råvaror med tydliga mål 
för att förbättra cirkulariteten i koldioxidintensiva industrier och material såsom plast, 
stål och cement. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att 
införa mål för avfallsminskning för industriella och kommersiella avfallsflöden och att 
bedöma hur industriellt och kommersiellt avfall som skickas till deponier skulle kunna 
minskas, särskilt genom materialcirkularitet.

24. Europaparlamentet anser att genomförandet av en cirkulär ekonomi har stor potential 
för den europeiska stålindustrins framtid. Parlamentet betonar att det finns stor potential 
att öka stålets materialeffektivitet. Parlamentet insisterar på behovet av att förlänga 
stålbaserade produkters livslängd avsevärt när det gäller hushållsapparater, produkter 
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inom fordonsindustrin och mekanisk och elektrisk utrustning. Parlamentet betonar att en 
utökad livslängd för dessa produkter skulle kunna leda till en minskad ståltillverkning 
och därmed minskade växthusgasutsläpp. Parlamentet påpekar att EU har en stor reserv 
av metallskrot som kan användas i en cirkulär ekonomi. Parlamentet betonar att en 
bättre användning av denna skulle möjliggöra en minskad import av järnmalm och koks 
som behövs för tillverkning inom den primära sektorn.

25. Europaparlamentet betonar att genomförandet av en verkligt cirkulär ekonomi och 
bättre ekodesign skulle kunna bidra till utfasningen av fossila bränslen i cementindustrin 
genom att öka cementets materialeffektivitet, särskilt genom att optimera användningen 
av betong och dess sammansättning. 

26. Europaparlamentet påminner om att resursvinsterna genom cirkularitet är särskilt stora 
när det gäller aluminium, då omsmältning av aluminium endast kräver 5 procent av den 
energi som behövs för ny produktion, vilket därmed minskar koldioxidutsläppen 
avsevärt. Parlamentet betonar att insamlingen av aluminium från byggnader och bilar 
redan är väldigt stor, men att den är betydligt lägre för konsumentprodukter. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka regleringsalternativ för att 
säkerställa en bättre separation av aluminiumkomponenter vid nedmontering.

Arbetstagarnas hälsa och säkerhet och konsumenternas medvetenhet

27. Europaparlamentet understryker att omställningen till en verkligt cirkulär ekonomi 
måste förhandlas med fackförbunden för att garantera att arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet skyddas. Parlamentet betonar att om arbetstagarnas arbetsförhållanden inte är 
tillräckligt säkra kan det utsätta hela samhället för hälso- och säkerhetsrisker, och anser 
därför att strategier och metoder för cirkulär ekonomi måste utarbetas med 
riskbedömningar som tar hänsyn till arbetstagarnas hälsa.

28. Europaparlamentet understryker den avgörande roll som konsumenterna spelar i 
omställningen till en cirkulär ekonomi och betonar vikten av att öka medvetenheten 
bland dem, liksom konsumentupplysning. Parlamentet betonar att den 
produktinformation om materialåtervinning och reparation som tillhandahålls 
konsumenterna måste vara lätt att förstå.
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