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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om temastrategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer
(2006/2210(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen mod temastrategi for bæredygtig udnyttelse 
af naturressourcerne (KOM(2003)0572),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om temastrategi for bæredygtig udnyttelse 
af naturressourcer (KOM(2005)0670),

– der henviser til Revision af EU-strategien for bæredygtig udvikling (EU - SDS) - Ny 
strategi1

– der henviser til konventionen om biodiversitet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet,2

– der henviser til EF-traktatens artikel 2 og 6, ifølge hvilke miljøbeskyttelseskrav skal 
integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner, især 
med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling,

– der henviser til EF-traktatens artikel 174,

– der henviser til Det Europæiske Fællesskabs sjette miljøhandlingsprogram (6. MHP)3,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om fremme af bæredygtig 
ressourceudnyttelse: Temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse
(KOM(2005)0666),

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2006 om fremme af teknologi til bæredygtig 
udvikling: En EU-handlingsplan for miljøteknologi4

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6-0000/2006),

A. der påpeger, at der som følge af den hurtige demografiske udvikling i verden i de 
kommende årtier vil blive udøvet et stadig større pres på klimaet, naturressourcerne og 
biodiversiteten, og at dette tillige skyldes en velfærdskløft mellem den industrialiserede 
verden og udviklingslandene,

  
1 Rådets dokument 10117/06 af 9.6.2006.
2 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
3 xx
4 EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 77.
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B. der påpeger, at der hen imod 2010 som følge af den hurtige vækst i verdens befolkning vil 
bo yderligere 400 millioner mennesker på jorden set i forhold til situationen i øjeblikket, 
og at vi i en verden, hvor den gensidige afhængighed hele tiden bliver større, ikke fortsat 
kan producere og forbruge på den nuværende måde, og at 15 500 plante- og dyrearter er 
stærkt truet af udryddelse på internationalt plan, at næsten alle former for økosystemer og 
alle arter i de forløbne årtier allerede har lidt meget stor skade, og ferskvand ligeledes er 
en kostbar ressource, der er under pres, samt at den verdensomspændende vandkrise udgør 
en trussel mod menneskeliv og bæredygtig udvikling og i sidste ende også mod fred og 
sikkerhed, 

C. der henviser til, at der ifølge FN's Millennium-rapport om vurdering af økosystemet fra 
2005 har kunnet konstateres en tilbagegang i to tredjedele af alle økosystemer siden 
begyndelsen af 60'erne, og at efterspørgslen efter naturressourcer i samme periode er 
steget med 70 %,

D. der understreger, at den stigende økonomiske vækst i udviklingslandene vil øge presset på 
miljøet yderligere,

E. der påpeger, at fremskridt på viden- og teknologiområdet er af afgørende betydning for at 
opnå ligevægt mellem økonomisk vækst på den ene side og samfundsmæssig og 
økologisk bæredygtighed på den anden side,

F. der påpeger, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af 
Fællesskabets politikker, jf. traktatens artikel 6, som forstærket ved Cardiff-processen,

G. der fremhæver, at der kun er ringe komplementaritet og en utilstrækkelig samordning 
mellem de forskellige internationale fora, der er ansvarlige for bæredygtig udvikling 
(konventionen om biologisk diversitet, Kyoto-protokollen, konventionen om bekæmpelse 
af ørkendannelse osv.),

H. der henviser til, at EU's strategi for vækst og beskæftigelse1, der blev godkendt på EU's 
topmøde i 2005, prioriterer en mere bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne højt og 
opfordrer EU til at vise vejen til et mere bæredygtigt forbrug og en mere bæredygtig 
produktion i verdensøkonomien,

I. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse om revision af strategien for 
bæredygtig udvikling - en handlingsplatform (KOM(2005)0658) understreger, at:

- EU og medlemsstaterne må fortsætte med at investere i forskning og teknologi for at 
finde nye omkostningseffektive og ressourceeffektive måder at producere og forbruge 
på

- EU bør placere sig selv som en af verdens førende inden for økoeffektive teknologier
for dermed at begrænse den høje grad af afhængighed af naturressourcer

- EU bør beskytte jordens evne til at bevare livet i al dets mangfoldighed, respektere 
planetens begrænsede naturressourcer og sikre et højt niveau for beskyttelse og 
forbedring af miljøet

- 12 % af energiforbruget bør stamme fra vedvarende energikilder inden 2010

- 21 % af elforbruget i medlemsstaterne bør stamme fra vedvarende kilder inden 2010,

  
1 KOM(2005)0024.
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J. der henviser til, at det sjette miljøhandlingsprogram:

- fastlægger et program, hvis målsætninger modsvarer Fællesskabets 
nøgleprioriteringer, nemlig: klimaændringer, natur og biodiversitet, miljø, sundhed og 
livskvalitet, naturressourcer og affald,

- kræver, at der tilskyndes til reformer af subsidier, der har betydelige negative 
miljøvirkninger og er uforenelige med bæredygtig udvikling,

- understreger, at temastrategierne bør omfatte relevante kvalitative og kvantitative 
miljømål og tidsplaner,

K. der påpeger, at landbrugssektoren lægger beslag på 50 % af jorden, bruger 30 % af vandet 
og tegner sig for 20 % af brændstofforbruget,

L. der henviser til, at et af de milleniummål, som De Forenede Nationer vedtog i 2000, består 
i at sikre et bæredygtigt miljø inden 2015 ved at integrere bæredygtig udvikling i national 
politik og nationale programmer, ved at vende tabet af naturressourcer og halvere antallet 
af personer uden adgang til rent drikkevand, og at levevilkårene for mindst 140 millioner 
indbyggere i slumkvarterer skal forbedres betydeligt inden 2020,

M. der henviser til, at 5 - 6 millioner mennesker, navnlig børn, hvert år dør som følge af 
sygdomme, der skyldes vand- og luftforurening,

N. der understreger, at bæredygtig anvendelse af naturressourcer er en ufravigelig betingelse 
for velfærd på lang sigt,

O. der påpeger, at bedre forvaltning og forebyggelse af overdreven udnyttelse af vedvarende 
naturressourcer som f.eks. fiskebestande, biodiversitet, vand, luft, jord og atmosfære 
senest i 2015 skal føre til genoprettelse af angrebne marine økosystemer, jf. 
implementeringsplanen fra Johannesburg (2002)1,

P. der understreger, at der senest i 2010 må sættes en stopper for tabet af biodiversitet,
Q. der påpeger, at der er store forskelle medlemsstaterne imellem, når det gælder 

ressourcernes produktivitet, og at eliminering af disse forskelle i sig selv allerede ville 
betyde, at den forbedrede produktivitet fører til en mindskelse af mængden af anvendte 
naturressourcer og dermed mindre pres på miljøet og en bedre konkurrencestilling for 
medlemsstaterne,

R. der henviser til, at Den Europæiske Unions handlingsplan for miljøteknologi

- påpeger, at ressource- og materialeeffektivitet vil reducere priserne for industrien og 
husholdningerne, frigøre ressourcer og gøre EU's økonomi mindre afhængig af knappe 
ressourcer og stærkt svingende markeder,

- konstaterer, at knappe ressourcer ofte er årsagen til regionale konflikter i 
udviklingslandene,

- understreger, at der er behov for at fremme teknologier med henblik på at forhindre 
naturkatastrofer eller handlinger, der kan forårsage ødelæggelse eller forværring af 
ressourcerne,

S. der påpeger, at en politik kun kan gennemføres, hvis også borgerne og forbrugerne 
  

1 FN-topmødet om bæredygtig udvikling, Johannesburg 2002.
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tilskyndes til at afpasse deres forbrugsadfærd efter de krav, som miljøet og 
folkesundheden stiller,

1. accepterer Kommissionens meddelelse, men hælder til den anskuelse, at denne ikke kan 
betragtes som en reel strategi, men snarere som en udsættelse af strategien;

2. beklager den fuldstændige mangel på politisk vilje i Kommissionen;
3. konstaterer, at temastrategien ikke opfylder målsætningerne i Det Europæiske Fællesskabs 

sjette miljøhandlingsprogram;
4. er af den opfattelse, at selv om der er behov for mere specifikke oplysninger på visse 

områder, kan dette ikke anvendes som undskyldning for at udsætte nødvendige 
foranstaltninger, der skal træffes for at sikre bæredygtig anvendelse af naturressourcer;
desuden er den viden, der er til rådighed i øjeblikket, tilstrækkelig til allerede nu at træffe 
konkrete foranstaltninger for at forbedre den bæredygtige anvendelse af naturressourcer;

5. understreger de væsentlige mål med bæredygtig anvendelse af naturressourcerne, 
herunder en høj grad af beskyttelse af miljøet og folkesundheden, adgang til 
naturressourcer for de kommende generationer, stabilitet og velfærd i vort økonomiske 
system og samfundssystem, begrænsning af brugen af naturressourcer, hvorved 
miljøvirkningen mindskes og stabiliseres;

6. er af den opfattelse, at Kommissionen bør tage Parlamentet, den offentlige opinion i EU 
og miljøet alvorligt og så hurtigt som muligt erstatte denne "ikke-strategi" med ambitiøse 
forslag, herunder klare målsætninger og bindende tidsplaner;

7. er af den opfattelse, at EU vil miste sin konkurrencestilling inden for innovation og handel 
med nye økoeffektive teknologier som følge af udsættelsen af konkrete foranstaltninger;

8. bifalder Kommissionens erkendelse af, at den hidtidige politik på området for bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer har vist sig utilstrækkelig;

9. anser det for hensigtsmæssigt, at der inden 2008 oprettes et europæisk videncenter, hvis 
dets opgave kommer til at bestå i med regelmæssige mellemrum at vurdere og optimere 
brugen af de kendte indikatorer og tillige at udarbejde de endnu ukendte indikatorer, der er 
nødvendige for at nå det endelige mål, nemlig at begrænse virkningen af brugen af de 
naturlige ressourcer på miljøet og folkesundheden til et minimum;

10. deler ikke Kommissionens opfattelse af, at der ikke findes nogen kendte indikatorer, 
således at der allerede nu kan medtages konkrete, klare og tidsbestemte målsætninger i 
strategien; der findes allerede nu kendte indikatorer: GDP (Gross Domestic Product), 
DMI (Direct Material Input) og DMC (Domestic Material Consumption);

11. er af den opfattelse, at der ud fra et praktisk sæt indikatorer kan formuleres den 
tommelfingerregel, at "jo færre naturressourcer der anvendes, desto mindre er 
miljøvirkningen";

12. er af den opfattelse, at hvis mindskelse af anvendelsen af naturressourcer ledsages af et 
skifte til et alternativ, bør dette alternativs miljøvirkning først undersøges;

13. opfordrer EU til at sørge for, at alle EU-redskaber og al EU-lovgivning som helhed 
bidrager til bevarelse af naturressourcer og etablering af bæredygtig udvikling i EU og 
landene uden for EU;

14. er af den opfattelse, at anvendelsen af primære ikke-vedvarende ressourcer bør mindskes 
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med faktor fire inden år 2030, eller at anvendelsen af naturressourcer bør halveres inden 
2030, samtidig med at der skabes en forøgelse af velfærden på internationalt plan; 
konstaterer, at følgende indikatorer kan anvendes: TMR (Total Material Requirement), 
DMI (Direct Material Input) og DMC (Direct Material Consumption); disse indikatorer 
angiver, hvor mange ressourcer der anvendes i en økonomi; ved at dele BNP med disse 
indikatorer kan man måle produktiviteten af anvendelsen af naturressourcer;

15. er enig i, at der i øjeblikket ikke findes nogen velegnet indikator, der kan måle resultaterne 
af naturressourceanvendelsens mindskede miljøvirkning, den såkaldte 
økoeffektivitetsindikator, og at der så hurtigt som muligt, men senest i 2008, bør indføres 
en sådan indikator;

16. er af den opfattelse, at skattemæssige instrumenter og subsidier kan anvendes for at 
begrænse anvendelsen af miljøbelastende ressourcer, navnlig ved hjælp af omlægning af 
subsidier;

17. konstater, at afkobling af økonomisk vækst og forbedring af ressourceeffektiviteten 
allerede betragtes som en politisk målsætning i ni medlemsstater (herunder Tyskland og 
Finland) og i Japan; dette hindrer dog ikke, at det absolutte forbrug af naturressourcer 
forbliver højt; en politik for bæredygtig anvendelse af naturressourcerne bør fokusere på 
en bedre afkobling af den økonomiske vækst og anvendelse af ressourcer ved at tilstræbe 
en absolut nedsættelse af anvendelsen af naturressourcer;

18. er af den opfattelse, at den negative virkning af den samlede ressourceanvendelse i EU pr.
ressourcekategori bør halveres, f.eks. ved hjælp af en sektorbestemt strategi i bygge- og 
anlægssektoren, på transportområdet og i andre sektorer, for at begrænse virkningen og 
afhængigheden af disse ressourcer;

19. er af den opfattelse, at anvendelsen af primære ikke-vedvarende materialer bør begrænses 
med en faktor 10 inden 2050, i hvilken forbindelse der skal tages højde for en retfærdig 
fordeling af ressourcerne og en stigende befolkning i verden, nyttiggørelse og 
genanvendelse af over 95 % af materialerne, hvilket skal resultere i, at ubehandlet og 
uanvendeligt affald helt forsvinder;

20. er af den opfattelse, at strategien bør anvendes på forskellige politiske niveauer og 
områder;

21. er af den opfattelse, at navnlig landbrugspolitikken bør være rettet mod at mindske presset 
på miljøet ved hjælp af bæredygtig anvendelse af naturressourcer, herunder, men ikke 
begrænset til, jord, vand og brændsler;

22. er af den opfattelse, at medlemsstaterne bør gennemføre EU's biodiversitetsstrategi både 
inden for fiskeriet og på andre områder og i samarbejde med Kommissionen bør træffe 
foranstaltninger til at nå målsætningen om inden 2010 at standse tabet af biodiversitet;

23. understreger behovet for støtte til udviklingslandene ved hjælp af, men ikke begrænset til, 
deling af teknologi og viden;

24. understreger betydningen for denne strategi af det krav, der allerede indgår i andre 
politikstrategier, nemlig at i gennemsnit 12 % af energiforbruget i EU og 21 % af 
elektricitetsforbruget i EU inden 2010 skal hidrøre fra bæredygtige naturressourcer, og at 
målet for energiforbruget skal forhøjes til 15 % i 2015; 

25. mener, at i gennemsnit 12 % af anvendelsen af vedvarende råstoffer i EU i 
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overensstemmelse med politikken med hensyn til energiforbruget inden 2010 bør hidrøre 
fra bevisligt bæredygtigt forvaltede ressourcer, og at dette mål bør forhøjes til 15 % i 
2015;

26. mener, at EU bør træffe alle tænkelige foranstaltninger, således at forbrugere og 
producenter kan få klar information om anvendelse af naturressourcer, og at forbrugere og 
producenter inddrages i ideer med hensyn til ændringer, der kan føre til bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer;

27. mener, at EU-politikken bør udformes på en sådan måde, at den opmuntrer 
medlemsstaterne til, og i hvert fald ikke afholder dem fra, at være mere ambitiøse i deres 
strategi, når det gælder forbedring af den bæredygtige anvendelse af naturressourcer;

28. bifalder alle initiativer fra Kommissionen, der kan føre til bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer, og som resulterer i en begrænsning af den negative virkning på miljøet 
ved anvendelse af naturressourcer;

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

Naturressourcerne er alvorligt og i stadig højere grad truet af nedbrydning, udpining og 
forurening. Den økonomiske vækst i verden går hånd i hånd med stigende forbrug af 
vedvarende og ikke-vedvarende naturressourcer. Miljøets bæreevne er allerede nu langt 
overskredet. Denne udtalelse kan selv Kommissionen tilslutte sig. Ordførerens opfattelse af, 
hvordan denne trussel kan imødegås, afviger dog hvad ambitionsniveauet angår stærkt fra 
holdningen i den meddelelse, som Kommissionen har fremlagt.

En velstruktureret strategi, der mindst opfylder de krav, der er opstillet i det sjette 
miljøhandlingsprogram, er i allerhøjeste grad nødvendig. Med hensyn til bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer står vi over for et lignende problem som med klimaændringer. 
Vi kan forbedre situationen, men i så fald må det ske hurtigt. Der er ingen plads for politisk 
slaphed. Vi må tage ambitiøse initiativer og være villige til at iværksætte bindende 
foranstaltninger. Halvhjertede foranstaltninger fører ikke til nogen løsning. Kort sagt: det 
ligger i vore hænder.

Vi må være villige til at vise politisk vilje og turde træffe foranstaltninger med hensyn til: vort 
forbrugs- og produktionsmønster, søgning efter alternativer, accept af en anden livsstil, støtte 
til udviklingslandene, inddragelse af alle politikområder, herunder også landbrug og fiskeri, 
undgåelse af politisk disharmoni mellem de forskellige enheder i Unionen og undgåelse af 
politisk disharmoni mellem medlemsstaterne.

En række løsninger kunne søges i: en velfungerende database, som alle har adgang til, og som 
indeholder på forhånd definerede data og udarbejdede indikatorer, klare målsætninger og 
bindende tidsangivelser med hensyn til mindskelse af miljøvirkningen, foranstaltninger og 
retningslinjer for omstilling til alternativer, forhøjelse af ressourceproduktiviteten (det vil sige 
at gøre mere med mindre, f.eks. ved genbrug og bedre teknologi), begrænsning af 
anvendelsen af specifikke kategorier af ressourcer f.eks. ved hjælp af en prioriteringsliste, 
anvendelse af strategien på alle politikområder, der påvirker brugen af naturressourcer, 
inddragelse af landbrugs- og fiskeripolitikken i strategien, fokus på naturressourcernes 
samlede livscyklus (fra deres oprindelse og helt til håndtering af affaldet), anvendelse af 
finansielle midler som impuls eller som hæmmende foranstaltning, støtte til 
udviklingslandene f.eks. gennem deling af teknologi og viden, mere fokus på anvendelse af 
sol-, vind- og vandenergi som naturressourcer, klar information til forbrugere og producenter 
og en aktiv rolle for disse ved udformningen af denne strategi og en EU-politik, der 
opmuntrer medlemsstaterne til at være mere ambitiøse i deres forslag vedrørende bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, og som i hvert fald ikke afholder dem herfra.

Ordføreren kan ikke tilslutte sig den antagelse eller forudsigelse, at man ved at arbejde for en 
bæredygtig anvendelse af naturressourcer og søge efter alternativer for at sikre miljøets 
genoprettelse skader den økonomiske vækst. Innovation på området for nye økosystemer og 
miljøteknologier frembyder tværtimod perspektiver på det internationale marked og kan øge 
beskæftigelsen. Det er min overbevisning, at bæredygtig anvendelse af naturressourcer vil 
fremme stabiliteten og velfærden i vort økonomiske system og samfundssystem og i sidste 
ende vil bidrage til en nedsættelse af fattigdommen, i hvert fald på lang sigt.

Ordføreren understreger, at de fattige befolkninger rammes meget hårdt, når kvaliteten og 
kvantiteten af naturressourcer forringes. De fattige befolkninger i landområderne er i meget 
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høj grad afhængige af naturressourcer - vand og brugbar jord, mangfoldighed af 
naturressourcer, jagt og fiskeri, skovprodukter og biomasse. Der er en skrigende mangel på 
adgang til rent vand og ren luft, rensningsanlæg og pålidelig adgang til energi for mange 
fattige på landet og i byerne. Skove, der sørger for over 90 % af den biologiske 
mangfoldighed i landdistrikterne og bidrager til, at mange mennesker, der lever i meget stor 
fattigdom, kan opretholde livet, går tilbage i de fleste lande. Man anslår, at 5 - 6 millioner 
mennesker, hvoraf langt størstedelen er børn, hvert år dør som følge af sygdomme, der 
spredes via vandet, og ligeledes som følge af luft- og vandforurening.

Skatteomlægninger kunne være et hensigtsmæssigt politisk instrument, i det mindste hvis 
dette indebærer, at skatter, der indvirker negativt på velfærden (på arbejde, kapital, forbrug), 
erstattes af skatter med positive virkninger for velfærden. Det er desuden beklageligt, at 
programmerne for skatteomlægninger hidtil altid har været rettet mod at begrænse 
arbejdsomkostningerne. Man må imidlertid holde sig for øje, at arbejdsproduktiviteten er 
steget med 270 % i de forløbne fyrre år, mens energiproduktiviteten blot er steget med 20 % 
og råstofproduktiviteten med 100 % i samme periode. Den fokus, som 
skatteomlægningsprogrammerne hidtil har haft, bør ændres. Skatter og subsidier kan 
anvendes for at fremme teknologiske fornyelser.

Hvad gør Kommissionen i sin meddelelse? Kommissionen opstiller ingen mål og ingen 
måltal, og den har ikke engang fastlagt en køreplan, med andre ord opfylder Kommissionens 
meddelelse ikke kravene i det sjette miljøhandlingsprogram. Dette skulle dog udgøre et 
minimumsgrundlag for en hensigtsmæssig politik. Jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg 
skulle udarbejde en kortfattet betænkning, hvori Kommissionen opfordres til at trække sin 
meddelelse tilbage og udarbejde et nyt dokument. I betragtning af baggrunden for den 
meddelelse, der nu foreligger, og hvor det har taget fem år at producere det bedrøvelige 
slutresultat, tror jeg ikke, at det havde gavnet miljøet eller økonomien, hvis jeg havde valgt en 
sådan fremgangsmåde. Jeg håber, at jeg med udarbejdelsen af min betænkning kan give et 
skub i en bedre retning, hvor konkrete foranstaltninger, mål og tidsplaner bliver synlige i EU-
politikken og i de enkelte medlemsstaters politik i de kommende år og ikke blot med tyve års 
forsinkelse.


