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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser
(2006/2210(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen ”Mot en temainriktad strategi för 
hållbar användning av naturresurser” (KOM(2003)0572),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen ”En temainriktad strategi för ett 
hållbart nyttjande av naturresurser” (KOM(2005)0670),

– med beaktande av översynen av strategin för en hållbar utveckling (EU–SDO).
EU:s förnyade strategi för hållbar utveckling1,

– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 
27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan2,

– med beaktande av artiklarna 2 och 6 i EG-fördraget, enligt vilka miljöskyddskraven 
måste integreras i gemenskapspolitikens olika områden i syfte att främja en 
miljömässigt hållbar utveckling av ekonomiska aktiviteter,

– med beaktande av artikel 174 i EG-fördraget,

– med beaktande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen ”Att främja ett hållbart 
resursutnyttjande: En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av 
avfall” (KOM(2005)0666),

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2005 om främjande av teknik för hållbar 
utveckling: Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik3

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(A6-.../2006), och av följande skäl:

A. Världen kommer under nästa årtionde att uppleva en snabb demografisk utveckling 
vilket innebär att klimatet, naturresurserna och den biologiska mångfalden utsätts för ett 
allt större tryck, detta har också med välfärdsklyftan mellan den industrialiserade 
världen och utvecklingsländerna att göra.

  
1 Rådets dokument 10117/06 av den 9 juni 2006.
2 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 77.
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B. Den snabba, globala befolkningstillväxten innebär att det redan år 2010 kommer att 
finnas ytterligare 400 miljoner människor på jorden jämfört med i dag. I en värld med 
ett ständigt ökande ömsesidigt beroende kan vi inte fortsätta att producera och 
konsumera på samma sätt. Runtom i världen finns det 15 500 växt- och djurarter som är 
allvarligt utrotningshotade. Under de senaste årtiondena har praktiskt taget alla typer av 
ekosystem och arter lidit betydande förluster. Sötvatten är en annan värdefull 
naturtillgång som är i farozonen. Den globala vattenkrisen utgör ett hot mot liv, hållbar 
utveckling och i förlängningen fred och säkerhet.

C. Enligt FN:s Millennium Ecosystem Assessment har det sedan början av 60-talet skett en 
minskning i alla ekosystem med två tredjedelar, samtidigt som efterfrågan på 
naturresurser under samma period har ökat med 70 procent.

D. Den ökade ekonomiska tillväxten i utvecklingsländerna kommer utsätta miljön för 
ytterligare påfrestningar.

E. Ökade kunskaper och tekniska framsteg är av central betydelse för att man skall kunna 
skapa balans mellan ekonomisk tillväxt och social respektive miljömässig hållbarhet.

F. Enligt artikel 6 i EG-fördraget, förstärkt av Cardiff-processen, måste miljöskyddskrav 
integreras i formuleringen och genomförandet av EU:s politik.

G. Det råder brist på överensstämmelse och samordning mellan de olika internationella 
forumen med ansvar för hållbar utveckling (konventionen om biologisk mångfald, 
Kyotoprotokollet, konventionen för bekämpning av ökenspridning osv.).

H. EU:s strategi om att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning1 som antogs vid 
vårmötet 2005 högprioriterar ett mer hållbart nyttjande av naturresurser och uppmanar 
EU att gå i bräschen för en mer hållbar konsumtion och produktion i den globala 
ekonomin.

I. I sitt meddelande om en översyn av strategin för hållbar utveckling – Handlingsram 
(KOM(2005)0658) anser kommissionen att:

– EU och medlemsstaterna bör fortsätta att investera i forskning och teknisk 
utveckling i syfte att hitta nya kostnads- och resurseffektiva sätt att producera och 
konsumera,

– EU bör etablera sig som världsledande inom miljöeffektiv teknik för att begränsa 
det stora beroendet av naturresurser,

– EU bör säkra jordens förmåga att härbärgera liv i alla dess former, respektera 
jordens begränsade naturresurser och säkerställa en hög nivå när det gäller att 
skydda och förbättra miljöns kvalitet,

– förnybara energikällor 2010 bör svara för 12 procent av medlemsstaternas 
energiförbrukning,

  
1 KOM(2005)0024.
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– förnybara energikällor 2010 bör svara för 21 procent av medlemsstaternas 
elförbrukning.

J. Det sjätte miljöhandlingsprogrammet:

– fastställer ett program vars mål återspeglar gemenskapens viktigaste 
prioriteringar, nämligen klimatförändring, natur och biologisk mångfald, folkhälsa 
och livskvalitet, naturresurser och avfall,

– anser att reformer av subventionssystem som har avsevärda negativa 
miljökonsekvenser och är oförenliga med en hållbar utveckling bör uppmuntras,

– anser att tematiska strategier bör omfatta relevanta kvalitativa och kvantitativa 
miljömål och tidsplaner.

K. Jordbrukssektorn använder 50 procent av marken, förbrukar 30 procent av vattnet och 
står för 20 procent av bränsleförbrukningen.

L. Ett av de millenniemål som FN antog 2000 är att 2015 säkerställa en hållbar miljö
genom att integrera hållbar utveckling i nationell politik och program, genom att stoppa 
förlusten av naturresurser och halvera antalet människor som inte har tillgång till rent 
dricksvatten. Före 2020 måste levnadsförhållandena för minst 140 miljoner människor 
boende i slumområden avsevärt ha förbättrats.

M. Varje år dör 5–6 miljoner människor, särskilt barn, av sjukdomar orsakade av vatten-
och luftföroreningar.

N. Hållbar användning av naturresurserna är avgörande för välfärden på lång sikt.

O. Senast 2015 måste en förbättrad förvaltning och undvikande av överexploatering av 
förnybara naturresurser såsom fiskbestånd, biologisk mångfald, luft, vatten, mark och 
atmosfär leda till att skadade marina ekosystem återställs, i enlighet med 
genomförandeplanen från Johannesburg (2002)1.

P. Senast 2010 måste förlusten av mångfald stoppas.

Q. Det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om resursproduktivitet. Bara 
genom att avlägsna dessa skillnader åstadkommer man en förbättrad produktivitet som 
innebär ett minskat antal använda naturresurser, med mindre påfrestning för miljön och 
en bättre konkurrenssituation för medlemsstaterna som följd.

R. Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik

– visar att en effektiv resurs- och materialanvändning sänker kostnaderna för 
näringslivet och hushållen, och således frigör medel och gör EU:s ekonomi 
mindre beroende av knappa resurser och av de högst instabila marknaderna,

  
1 FN:s toppmöte om hållbar utveckling, Johannesburg 2002.
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– uppmärksammar det faktum att knappa resurser ofta ligger bakom regionala 
konflikter i utvecklingsländerna,

– noterar vikten av att främja tekniker vars syfte är att förebygga naturkatastrofer 
eller verksamheter som kan leda till förstöring eller förorening av naturresurser.

S. Man kan endast genomföra en politik om också medborgare och konsumenter 
uppmuntras att ändra sina konsumtionsvanor till de krav som miljön och folkhälsan 
ställer.

1. Europaparlamentet accepterar kommissionens meddelande, men anser att det inte kan 
betraktas som en riktig strategi, utan snarare som ett sätt att skjuta upp strategin.

2. Europaparlamentet beklagar den totala bristen på politisk vilja från kommissionens sida.

3. Europaparlamentet konstaterar att den tematiska strategin inte uppfyller målen i 
gemenskapens sjätte miljöhandlingsplan.

4. Europaparlamentet anser att även om det finns ett behov av mer specifika uppgifter om 
vissa områden får inte detta användas som en ursäkt för att skjuta upp åtgärder som 
krävs för att åstadkomma ett hållbart nyttjande av naturresurser. Dessutom räcker den
kunskap som finns för att man redan nu skall kunna vidta konkreta åtgärder som
förbättrar ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

5. Europaparlamentet betonar de viktiga målen i ett hållbart nyttjande av naturresurser,
bland annat ett högt miljö- och folkhälsoskydd, kommande generationers tillgång till 
naturresurser, stabilitet och välstånd i våra ekonomiska och sociala system samt
begränsad resursanvändning för att på så sätt minska och stabilisera miljöeffekterna.

6. Europaparlamentet anser att kommissionen måste ta parlamentet, den allmänna 
opinionen i Europa och miljön på allvar och så snabbt som möjligt ersätta denna 
”icke-strategi” med ambitiösa förslag som innehåller tydliga mål och bindande 
tidsplaner.

7. Europaparlamentet anser att EU genom att skjuta upp konkreta åtgärder kommer att 
förlora sin konkurrensställning på området för innovation och handel med nya 
miljöeffektiva tekniker.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens erkännande att politiken på området för 
ett hållbart nyttjande av naturresurser hittills har visat sig otillräcklig.

9. Europaparlamentet anser att ett europeiskt uppgiftscentrum behövs före 2008 om dess
uppgift kommer att vara att regelbundet bedöma och optimera kända indikatorer och att 
samtidigt utarbeta nya indikatorer som är nödvändiga för att nå det slutliga målet, 
nämligen att begränsa effekterna av naturresursanvändningen på miljön och folkhälsan 
till ett minimum.

10. Europaparlamentet håller inte med kommissionen om att det ännu inte finns några 
kända indikatorer för att fastställa konkreta, tydliga och tidsbestämda mål i strategin. De
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redan nu kända indikatorerna är GDP (Gross Domestic Product), DMI (Direct Material 
Input) och DMC (Domestic Material Consumption).

11. Europaparlamentet anser att tumregeln, med hjälp av en uppsättning praktiska 
indikatorer, kan sägas vara: ”ju mindre nyttjande av naturresurser, desto mindre 
miljöeffekter”.

12. Europaparlamentet anser att om man minskar naturresursanvändningen samtidigt som 
man övergår till ett annat alternativ måste också miljöeffekterna av detta alternativ först 
analyseras.

13. Europaparlamentet uppmuntrar EU att se till att alla gemenskapsinstrument och all 
gemenskapslagstiftning tillsammans bidrar till bevarandet av naturresurser och till en
hållbar utveckling i EU och i länderna utanför EU.

14. Europaparlamentet menar att till 2030 måste användningen av primära icke-förnybara 
naturresurser ha minskats med faktor fyra eller nyttjandet av naturresurser ha halverats 
till 2030 samtidigt som välståndet i världen skall ha ökat. Parlamentet konstaterar att 
följande indikatorer kan användas: TMR (Total material Requirement), DMI (Direct 
Material Input) och DMC (Direct Material Consumption). Parlamentet noterar att dessa 
indikatorer visar hur mycket naturresurser som används i en ekonomi – genom att dela 
BNP med dessa indikatorer kan man mäta naturresursers produktivitet.

15. Europaparlamentet håller med om att det för närvarande inte finns någon lämplig 
indikator för att mäta i vilken utsträckning miljöeffekterna av resursanvändning 
minskar, den så kallade miljöeffektiva indikatorn, och att denna indikator måste 
etableras så fort som möjligt, dock ej senare än 2008.

16. Europaparlamentet anser att skatteåtgärder och subventioner kan tillämpas för att 
minska användningen av miljöbelastande naturresurser, framföra allt genom ändrade 
subventioner.

17. Europaparlamentet konstaterar att frikoppling av ekonomisk tillväxt från ökad 
naturresurseffektivitet redan betraktas som ett politiskt mål i nio medlemsstater 
(däribland Tyskland och Finland) och i Japan, men den totala konsumtionen av 
naturresurser är fortsatt hög och politiken för ett hållbart nyttjande av naturresurser 
måste vara inriktad på att bättre bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
naturresursanvändning, genom att sträva efter en absolut minskning av de resurser som 
används.

18. Europaparlamentet menar att den negativa effekten av den totala resursanvändningen i 
EU per resurskategori måste halveras, bland annat med hjälp av en strategi för bygg-
och transportsektorn samt för andra sektorer i syfte att minska effekterna och beroendet 
av dessa naturresurser.

19. Europaparlamentet anser att till 2050 måste användningen av primära icke-förnybara 
naturresurser ha minskats med faktor 10, hänsyn måste tas till en rättvis distribution av 
naturresurser och en växande världsbefolkning, återvinning och återanvändning av mer 
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än 95 procent av materialen, vilket borde leda till att allt obehandlat och oanvändbart 
avfall försvinner.

20. Europaparlamentet anser att strategin skall tillämpas på olika politiska nivåer och 
områden.

21. Europaparlamentet menar att i synnerhet jordbrukspolitiken skall vara inriktad på att 
minska påfrestningarna för miljön genom ett hållbart nyttjande av naturresurser, bland 
annat men inte uteslutande, mark, vatten och bränsle.

22. Europaparlamentet är av åsikten att medlemsstaterna måste genomföra EU:s strategi för 
biologisk mångfald i såväl fiskesektorn som andra sektorer samt vidta åtgärder i 
samarbete med kommissionen för att före 2010 nå målsättningen att stoppa förlusten av 
biologisk mångfald.

23. Europaparlamentet betonar behovet av stöd till utvecklingsländerna genom att bland 
annat men inte uteslutande, dela med sig av teknik och kunskap. 

24. Europaparlamentet understryker vikten av att man i denna strategi inkluderar det krav 
som redan finns i de andra politiska strategierna på att omkring 12 procent av 
energiförbrukningen i EU och 21 procent av elförbrukningen i EU år 2010 måste 
komma från hållbara naturresurser, och höjer det från 12 procent till 15 procent för 
2015.

25. Europaparlamentet anser, i linje med politiken vad gäller energiförbrukningen, att 
omkring 12 procent av användningen av förnybara bränslen i EU 2010 måste komma 
från bevisligen hållbara naturresurser, att målet 2015 skall höjas till 15 procent.

26. Europaparlamentet anser att EU bör göra sitt yttersta för att konsumenter och 
producenter skall få klar information om nyttjandet av naturresurser och att 
konsumenter och producenter görs delaktiga i idéer när det gäller förändringar som kan 
leda till ett hållbart nyttjande av naturresurser.

27. Europaparlamentet anser att EU-politiken skall utformas på ett sätt som stimulerar 
medlemsstaterna att vara ännu ambitiösare i sin politik, och framför allt inte avskräcker
dem från detta, för att förbättra ett hållbart nyttjande av naturresurser.

28. Europaparlamentet välkomnar alla initiativ från kommissionen som leder till ett hållbart
nyttjande av naturresurser och till minskade negativa miljöeffekter av naturresurser.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Naturresurser hotas allvarligt och alltmer av förstörelse, utarmning och förorening. Tillväxten 
i världsekonomin går hand i hand med en ökad användning av naturresurser, både förnybara 
och icke-förnybara. Miljöns kapacitet har redan vida överskridits. Till och med kommissionen 
håller med om detta, men när det gäller sättet att komma till rätta med detta hot går min och 
den åsikt som kommissionen företräder i sitt meddelande isär. 

En välstrukturerad strategi som åtminstone överensstämmer med kraven i det sjätte 
miljöhandlingsprogrammet behövs i allra högsta grad. Vad beträffar ett hållbart nyttjande av 
naturresurser står vi inför ett problem som kan liknas vid problemet med klimatförändringar. 
Vi kan förbättra situationen, men i så fall måste det göras snabbt. Det finns inget utrymme för 
politisk slapphet. Vi måste ta nya ambitiösa initiativ och vara beredda att införa tvingande 
åtgärder. Halvmesyrer kommer inte att lösa några problem. Kort sagt, vår planets öde ligger i 
våra händer.

Vi måste vara beredda att visa politisk vilja och våga vidta åtgärder när det gäller att förändra 
våra konsumtions- och produktionsmönster, leta efter alternativ, acceptera en annorlunda 
livsstil, stödja utvecklingsländer, inkludera alla politikområden, däribland jordbruk och fiske, 
undvika oenighet bland de olika enheterna i unionen och undvika oenighet medlemsstaterna 
emellan.

Ett antal lösningar står att finna i: en väl fungerande databas, tillgänglig för alla med 
förbestämda uppgifter och detaljerade indikatorer; klara mål och bindande tidsplaner för att 
minska miljöeffekterna; åtgärder och riktlinjer för att övergå till alternativ; en ökad 
resursproduktivitet (dvs. göra mer av mindre, till exempel genom återanvändning och bättre 
teknik); en minskad användning av särskilda resurskategorier, exempelvis med hjälp av en 
prioritetslista; en förklaring av strategin som tillämplig på alla politikområden som berör 
nyttjandet av naturresurser; en utökad strategi som också omfattar jordbruks- och 
fiskepolitiken; ett fokus på naturresursers hela livscykel (från deras ursprung till bortskaffande 
av avfall); användningen av medel för att skapa incitament och motincitament; hjälp till
utvecklingsländer, till exempel genom att dela med sig av teknik och kunskap; ett större fokus
på användningen av sol-, vind- och vattenenergi som naturresurser; bra information och en 
aktiv roll till konsumenter och producenter vid formuleringen av denna strategi och i en 
EU-politik som uppmuntrar medlemsstater att var mer ambitiösa i sina förslag beträffande ett 
hållbart nyttjande av naturresurser och som inte avskräcker dem från att vara det.

Påståendet eller profetian att man genom att arbeta för ett hållbart nyttjande av naturresurser 
och leta alternativ i syfte att återuppbygga miljön skadar den ekonomiska tillväxten håller jag 
inte med om. Tvärtom så skapar innovation på området för nya ekosystem och miljötekniker
möjligheter på den internationella marknaden, vilket kan skapa sysselsättning. Jag tror att ett 
hållbart nyttjande av naturresurser kommer att främja stabilitet och välstånd i våra 
ekonomiska och sociala system och i slutändan bidra till att minska fattigdom, särskilt på lång 
sikt.

Jag skulle vilja betona att fattiga befolkningsgrupper är särskilt drabbade när kvaliteten och 
kvantiteten av naturresurser försämras. Livet för fattiga på landsbygden är i stor utsträckning 
avhängigt av naturresurser – vatten, brukbar jord, en mångfald av naturresurser, förmågan att 
med jakt och fiske, skogsprodukter och biomassa tillgodose behoven. Tillgång till rent vatten 
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och ren luft, vattenreningsverk och tillförlitlig tillgång till energi råder det för många fattiga 
både på landsbygden och i storstäder skriande brist på. 5–6 miljoner människor – främst barn 
– dör uppskattningsvis varje år av vattenburna sjukdomar eller av sjukdomar orsakade av luft-
eller miljöföroreningar.

Skattereformer skulle kunna vara ett bra sätt att föra politik, åtminstone om det betydde att 
skatter som skadade välståndet (arbets-, kapital- och konsumtionsskatt) ersattes av skatter som 
gynnade välstånd. Det är för övrigt beklagligt att skattereformer hittills alltid varit inriktade på 
att minska arbetskostnaderna. Man måste dock ha i åtanke att arbetsproduktiviteten de senaste 
40 åren har stigit med 270 procent medan energiproduktiviteten endast har ökat med 
20 procent och produktiviteten vad gäller råvaror under samma period har ökat med 
100 procent. Man måste se över var fokus har legat i de skattereformer som hittills har 
genomförts. Skatter och subventioner kan användas för att främja ny teknik.

Vad gör kommissionen i sitt meddelande? Den föreslår inga mål och den ger inte ens någon 
vägledning, med andra ord uppfyller kommissionens meddelande inte villkoren i sjätte 
miljöhandlingsprogrammet. Det borde väl om något ha varit utgångspunkten för en stabil 
politik. Jag har suttit och velat mellan att skriva ett kort betänkande där jag ber kommissionen 
att dra tillbaka sitt meddelande och att skriva ett nytt dokument. Med tanke på det dokument
som vi nu har framför oss – det mycket nedslående resultatet av fem års arbete – tror jag inte 
att miljön eller ekonomin hade gynnats av att jag hade gjort något sådant. Jag hoppas att det 
tillvägagångssätt som jag har valt i mitt betänkande kan ge en knuff i rätt riktning i och med 
att konkreta åtgärder, mål och tidsplaner – som behövs inom de närmaste fem åren och inte 
20 år senare – skulle införlivas i EU: s och enskilda medlemsstaters strategier.


