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Het milieu heeft
grenzen die we

Het milieu heeftu h

moeten respecteren
g wg e e d e we

gebruikt dan ze aangevuld kunnen worden. Onze 
consumptiemaatschappij zet de planeet echter 
onder zware druk. 

De ecologische voetafdruk van Europa is een van 
de grootste op onze planeet. Als de rest van de 
wereld zou leven als de Europeanen, zou men de 
hulpbronnen van meer dan twee aardes nodig 
hebben. 

Vele tientallen jaren van economische groei en 
ontwikkeling van moderne technologieën heb-
ben ons dagelijkse leven comfortabeler gemaakt. 
De steeds grotere vraag naar producten en dien-
sten die daarmee is gepaard gegaan, heeft op haar 
beurt tot een toenemende vraag naar energie en 
hulpbronnen geleid. 

De manier waarop wij produceren en consume-
ren werkt de meeste moderne milieuproblemen, 
zoals de opwarming van het klimaat, vervuiling, 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen en verlies 
aan biodiversiteit, in de hand. 

1
1. Inleiding

Het milieu heeft grenzen die 
we moeten respecteren

Om duurzaam te leven mogen de natuurlijke 
hulpbronnen van de aarde niet sneller worden 
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De gevolgen van onze consumptie zijn over de 
hele wereld merkbaar: de EU is afhankelijk van 
de invoer van energie en natuurlijke hulpbron-
nen en een steeds groter deel van de producten 
die in Europa worden geconsumeerd, wordt in 
andere delen van de wereld geproduceerd.

Niet-duurzame consumptie- en productiepa-
tronen hebben een steeds grotere invloed op 
het milieu, de maatschappij, de economie, en 
het bedrijfsleven. We moeten duurzamer gaan 
leven, dit wil zeggen meer doen met minder.

Of wij al dan niet binnen de grenzen van de 
beschikbare hulpbronnen kunnen leven, is 
bepalend voor onze levenskwaliteit, welvaart 

en economische groei. Daartoe moeten we 
producten op een andere manier gaan ontwer-
pen, maken, gebruiken en verwijderen. Ieder-
een zal zijn steentje aan deze verandering moe-
ten bijdragen: individuele personen, gezinnen, 
de bedrijfswereld, de plaatselijke en nationale 
overheden, en ook de wereldgemeenschap. 

Deze brochure legt uit hoe we een dergelijke 
verandering kunnen teweegbrengen. Ze gaat 
over hoe we voor voldoende natuurlijke hulp-
bronnen en een beter milieu voor toekomstige 
generaties kunnen zorgen door slimmer en 
schoner te denken en effi  ciënter met energie 
en middelen om te gaan.

 

De EU-burgers maken minder dan 
10 % van de wereldbevolking uit, 
maar toch verbruiken zij de helft van 
de vleesproductie, een kwart van het 
papier en 15 % van de energie in de 
wereld.
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Gezinnen, huishoudelijke apparaten, voedings-
middelen en reizen zijn samen verantwoordelijk 
voor 70 tot 80 % van alle milieueff ecten, van ver-
ontreiniging en uitstoot van broeikasgassen tot 
bodemgebruik en afval.

2
Duurzame consumptie en productie betekent het effi  ciën-
ter gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en energie en 
het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en andere 
 milieueff ecten. Het gaat er vooral om om producten en 
diensten zo te produceren en te gebruiken, dat het milieu 
daar zo weinig mogelijk schade van ondervindt. Het doel is 
te voorzien in onze basisbehoeften aan goederen en dien-
sten en tegelijkertijd te zorgen voor een betere levenskwa-
liteit en voldoende resterende middelen voor toekomstige 
generaties.

Duurzaam consumeren heeft betrekking op onze levensstijl, 
ons koopgedrag en hoe wij producten en diensten gebrui-
ken en verwijderen. Duurzame productie is gericht op het 
verminderen van de milieueff ecten van productieprocessen 
en het ontwerpen van betere producten.

Effi  ciënt hulpbronnengebruik en energie-effi  ciëntie vormen 
de basis van Europa’s toekomstige concurrentievermo-
gen. Dankzij duurzame consumptie en productie kan het 
bedrijfsleven milieu-uitdagingen ombuigen in economische 
mogelijkheden en tegelijk de consument voordelen bieden.

2. Wat is duurzame consumptie en productie?
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3We kunnen veel doen om de manier waarop 
we consumeren en produceren in Europa 
duurzamer te maken, zonder bijkomende kos-
ten, maar met voordelen voor bedrijven en 
gezinnen. 

De Europese Unie en haar lidstaten zien in 
dat het van wezenlijk belang is om een meer 
duurzame economie en levensstijl te ontwik-
kelen, en ondernemen actie. In juli 2008 stelde 
de Europese Commissie een actieplan inzake 
duurzame consumptie en productie en een 
duurzaam industriebeleid voor.

De doelstelling van dat plan is om de algemene 
milieuprestaties van producten gedurende hun 
hele levenscyclus te verbeteren, om de vraag 
naar betere producten en productietechno-
logieën te bevorderen en te stimuleren, en 
om consumenten te helpen betere keuzes te 
maken. Het plan wil eveneens de industrie in 
de EU aanmoedigen de kansen te grijpen om 
te innoveren en zo haar toonaangevende plaats 
wat betreft milieuprestaties veilig te stellen. 

Het actieplan bouwt verder op bestaande 
beginselen, zoals wetgeving inzake het ont-
werp van energieverbruikende producten, eti-
ketteringsregelingen, milieubeheerssystemen 
en stimuleringsmaatregelen voor burgers en 
overheidsinstellingen om milieuvriendelijke 
producten te kopen. Het plan vult deze begin-
selen aan en voorziet in nieuwe maatrege-
len om tekortkomingen aan te vullen en alle 
maatregelen op elkaar af te stemmen. Verder 
verkent het ook manieren om duurzame pro-
ductie en consumptie op internationaal vlak te 
bevorderen.

De maatregelen van de EU inzake duurzame 
consumptie en productie zijn geconcentreerd 
op vier hoofddoelen: betere producten, slim-
mere consumptie, schonere en zuinigere pro-
ductie, en het ondersteunen van wereldwijde 
inspanningen.

3. Wat doet de EU eraan? 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm 
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4

 4. Het actieplan inzake duurzame consumptie 

   en productie en een duurzaam industriebeleid

Veel van de producten die we kopen en dage-
lijks gebruiken, hebben een aanzienlijk eff ect 
op het milieu, van de materialen waarmee ze 
worden gemaakt, tot de energie die nodig is 
om ze te gebruiken en het afval dat zij genere-
ren zodra zij verouderd zijn.

Als de moderne maatschappij op lange termijn 
duurzaam moet zijn, moeten de producten die 
het milieu het minste schade berokkenen, de 
norm worden.

Energie-effi  ciëntie en effi  ciënt 
hulpbronnengebruik opnemen 
in het ontwerp

De eerste belangrijke stap is het geleidelijk uit 
de handel nemen van producten die overmatig 
gebruikmaken van energie en natuurlijke hulp-
bronnen, of die gevaarlijke stoff en bevatten of 
schadelijke emissies vrijgeven. De volgende 
stap is het bevorderen van energie-effi  ciënte 

producten en producten met een effi  ciënt 
hulpbronnengebruik die goede milieupresta-
ties leveren. Het begint dus bij de ontwerp-
fase. Naar schatting wordt 80 % van alle pro-
ductgerelateerde milieueff ecten in dit stadium 
bepaald.

In 2005 keurde de EU een wet goed die fabri-
kanten verplicht rekening te houden met ener-
gieverbruik en andere milieuaspecten tijdens 
het bedenken en ontwerpen van een product.

In het kader van de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp voor energieverbruikende producten 
kunnen aan de hand van productspecifi eke 
maatregelen prestatievereisten worden vast-
gelegd voor een enorm gamma van alledaagse 
producten die een grote hoeveelheid ener-
gie verbruiken, zoals boilers, heetwaterketels, 
computers of tv’s. Producten die niet aan deze 
eisen voldoen, kunnen niet op de Europese 
markt worden gebracht.

Betere productenBetere productenBetere productenBetere producten
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Beleidsmakers en bedrijven hebben coherente en 
betrouwbare methoden en gegevens nodig om de alge-
mene milieuprestaties van producten te evalueren en 
de vooruitgang te volgen. De Europese Commissie is 

momenteel methoden met gewaarborgde kwaliteit aan het vastleggen voor het beoor-
delen van de milieuprestaties van producten gedurende hun hele levenscyclus. Deze 
zullen in een handleiding voor industrie en handel beschikbaar worden gesteld.

Ofschoon het hoofddoel van de richtlijn het 
verlagen van het energieverbruik is, ver-
plicht zij ook rekening te houden met de hele 
levenscyclus van producten. Daardoor kunnen 
milieuoverwegingen, zoals materiaalgebruik, 
watergebruik, emissies, afval en recycleerbaar-
heid, ook een rol spelen.

Het actieplan breidt de werkingssfeer van de 
richtlijn uit tot energiegerelateerde produc-
ten. Het zal ook producten betreff en die tij-
dens het gebruik geen energie verbruiken, 
maar een direct eff ect op het energieverbruik 
hebben, zoals apparaten die water verbruiken 
of vensters. Waterbesparende kranen en dou-
chekoppen bijvoorbeeld, kunnen het waterver-
bruik verlagen en bijgevolg ook de hoeveelheid 
energie die wordt gebruikt om het water te ver-
warmen, waardoor zowel geld als hulpbronnen 
worden gespaard. Krachtens de uitgebreide 
richtlijn kunnen ook voor deze producten ver-
plichte minimumnormen worden vastgesteld. 

Naast minimumvereisten zal de herziene eco-
designrichtlijn ook vrijwillige milieuprestatie-
benchmarks vaststellen. Als bijvoorbeeld bepaalde 
boilers hun energieverbruik sterker verlagen 
dan andere gelijkaardige producten, zou de 
standaard van deze boilers als referentie voor 
de hele sector moeten dienen. Eisen en referen-
ties zullen regelmatig worden herzien in func-
tie van de technologische vooruitgang.

In 2012 zal de Commissie de eff ectiviteit van 
de uitgebreide eco-designrichtlijn herzien en 
nagaan of die tot alle producten moet worden 
uitgebreid. Het actieplan zal dan ook worden 
herzien.

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm 

Coherente gegevens 
en methoden
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Slimmere consumptie:
duurzaamheid kopen
limmere consumptie:limmere consumptie:

Consumenten kunnen een belangrijke rol spe-
len bij de bescherming van het milieu door de 
keuzes die zij maken bij de aankoop van pro-
ducten. „Groen” kopen is gemakkelijker dan u 
misschien denkt. Er bestaan een aantal etiket-
teringssystemen die consumenten helpen door 
meer informatie over de milieuprestaties van 
bepaalde producten te geven. EU-wetgeving 
zoals de eco-designrichtlijn zorgt voor tech-
nische verbetering van producten, terwijl eti-
kettering helpt door informatie te verschaff en 
die cruciaal is voor consumenten om geïnfor-
meerde keuzes te maken. 

Zoek naar de etiketten

De energie-etiketteringsrichtlijn van de EU 
schrijft al voor dat fabrikanten en detailhande-
laars in etiketten moeten voorzien die de con-
sument informeren over het energieverbruik 
van huishoudelijke apparaten, zoals wasma-
chines of afwasmachines.

Het actieplan breidt deze etikettering uit naar 
een groter gamma producten, waaronder ener-
gieverbruikende en energiegerelateerde pro-
ducten. Dat zal resulteren in meerdere voor-
delen. Etiketten die bijvoorbeeld het isolerend 
vermogen van vensters aangeven, stellen de 
consumenten niet alleen in staat betere ven-
sters te kiezen wanneer zij hun huis renoveren, 
maar ook geld te besparen op hun energiefac-
tuur.

Een andere gemakkelijke manier voor zowel 
overheids- als privéconsumenten om de meest 
milieuvriendelijke producten op de markt te 
kiezen, is zoeken naar de EU-milieukeur, die 
gemakkelijk te herkennen is aan het bloemlogo. 
De milieukeur houdt rekening met zowel de 
voornaamste milieueff ecten als de milieupres-
taties van een product. Alleen goederen met het 
kleinste milieueff ect — ongeveer 10-20  % van 
alle producten — zullen aan de criteria van de 
EU-milieukeur kunnen voldoen. De EU-milieu-
keur geldt op dit moment voor schoonmaak-
producten, apparaten, papierproducten, kle-
ding, huis- en tuinproducten, smeermiddelen 
en diensten zoals toeristische accommodatie.

Het actieplan versterkt de EU-milieukeur door 
het aantal betrokken producten en diensten te 
verhogen en door de aandacht te richten op die 
producten en diensten met de meest signifi cante 
milieueff ecten en het hoogste potentieel voor ver-
betering. Dit bredere toepassingsgebied omvat de 
mogelijkheid om criteria voor voedingsmidde-
len en drankproducten te 
ontwikkelen. Dankzij de 
herziene EU-milieukeur 
zal ook de administratieve 
last verminderen en zullen 
de criteria voor bedrijven 
die de milieukeur willen 
aanvragen, worden ver-
eenvoudigd.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm

Slimmere consumptie: 
duurzaamheid kopen

4
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Groen kopen en verkopen

Als we onze gewoonten als consument wil-
len veranderen, dan moeten we weten waar 
en hoe we milieuvriendelijke producten kun-
nen kopen. Detailhandelaars zijn belangrijke 
contactpunten tussen consumenten en pro-
ducenten en kunnen het bewustzijn aanzien-
lijk verhogen en de keuzes van klanten sterk 
beïnvloeden door de rekken te vullen met meer 
duurzame keuzemogelijkheden. 

Detailhandelaars zien meer en meer in dat 
duurzaamheid hun onderneming grote moge-
lijkheden biedt om te groeien, te concurreren 
en te innoveren. Verdere inspanningen zijn 
echter nodig in de detailhandelssector en zijn 
toeleveringsketen om duurzamere produc-
ten te bevorderen en om de consument beter 
te informeren. Zij kunnen zich bijvoorbeeld 
engageren om meer duurzame houtproducten 
aan te bieden, de aankoop van spaarlampen te 
bevorderen, en hun eigen ecologische voetaf-
druk te verkleinen. 

Hiertoe heeft de Europese Commissie een 
detailhandelsforum opgericht, waarbij een 
aantal andere belanghebbenden, zoals produ-
centen-, en ook consumenten- en andere niet-
gouvernementele organisaties, worden betrok-
ken.

Het doel daarbij is zoveel mogelijk individuele 
detailhandelaars zover te krijgen dat zij zich 
verbinden tot een reeks ambitieuze en con-
crete milieumaatregelen, die regelmatig zullen 
worden opgevolgd. De Europese Com-
missie gaat ook maatre-
gelen ondersteunen om 
de consumenten sterker 
te sensibiliseren en om 
shoppers duurzamere 
keuzes te helpen maken.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm

Naast de doelstelling van 
het detailhandelsforum om 
duurzaam winkelen te bevor-
deren, zijn een aantal instru-
menten ontwikkeld om jonge 
mensen en volwassenen te informeren over, 
onder andere, duurzaam consumeren. Een van 
die instrumenten is de Europese schoolagenda 
voor jonge leerlingen, die in scholen in de EU 
wordt verdeeld, en een online-informatie- en 
educatieplatform dat vanaf november 2009 een 
module over duurzame consumptie zal bevat-
ten.

http://www.dolceta.eu 
http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary 
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Overheidsgeld slim investeren

De overheidsdiensten van Europa zijn invloed-
rijke consumenten. Zij besteden jaarlijks 16 % 
van het bbp van de EU — ongeveer 2 000 mil-
jard EUR — aan goederen en diensten. Door 
milieuoverwegingen op te nemen in de aan-
bestedingsprocedures, kunnen overheidsdien-
sten energie, water en hulpbronnen besparen 
en afval en verontreiniging verminderen en 
toch de meeste waar voor hun geld krijgen bij 
opdrachten. Deze zogenaamde groene over-
heidsopdrachten (GPP) kunnen een belang-
rijke rol spelen bij het stimuleren van nieuwe 
producten, groene technologieën en innovatie.

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat 
tegen 2010 de helft van alle aanbestedingspro-

cedures in de EU-lidstaten groen moet zijn. 
Naast deze doelstellingen worden ook gemeen-
schappelijke criteria vastgesteld voor 10 priori-
taire groepen van producten en diensten. De 
Commissie voorziet in een opleidingstoolkit en 
begeleiding om overheden de criteria te helpen 
toepassen die in samenwerking met lidstaten 
en belanghebbenden zijn ontwikkeld.

Uit een recente studie blijkt dat het toepas-
sen van GPP in de tien prioritaire sectoren 
zou kunnen leiden tot een vermindering van 
CO

2
-emissies met gemiddeld 25 % en een ver-

mindering van de algemene kosten van over-
heidsaankopen met 1 %. Dezelfde studie toont 
ook aan dat de zeven best presterende lidstaten 
(Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, 
Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwe-

1. Bouw
2. Voedingsmiddelen en cateringdiensten
3. Vervoer
4. Elektriciteit
5. Kantoor- en IT-uitrusting
6. Textiel
7. Kopieerpapier en grafi sch papier
8. Meubilair
9. Schoonmaakproducten en -diensten
10. Producten en diensten voor tuinieren

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

De tien prioritaire 
producten- en 
dienstengroepen 
voor GPP
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den) bij gemiddeld 45 % van de totale waarde 
van overheidsopdrachten en 55  % van het 
totale aantal aanbestedingscontracten milieu-
overwegingen toepasten.

In nieuwe wetgeving zijn recentelijk verplichte 
GPP-criteria voor bepaalde sectoren inge-
voerd. De Energy Star-verordening stelt mini-
mumnormen voor energie-effi  ciëntie vast voor 
de aankoop van IT-uitrusting door centrale 
overheden en EU-instellingen. De richtlijn 

inzake de bevordering van schone en energie-
zuinige voertuigen verplicht overheidsdiensten 
en operatoren om rekening te houden met de 
kosten van het energieverbruik gedurende de 
hele levensduur, en met emissies van CO

2
 en 

vervuilende stoff en. Wat energiegerelateerde 
producten betreft, heeft de Commissie voor-
gesteld om verplichte GPP-niveaus voor over-
heidsdiensten vast te stellen in haar herziening 
van de energie-etiketteringsrichtlijn.

Een aantal EU-lidstaten 
heeft al stimuleringsmaat-
regelen ingevoerd om con-
sumenten en bedrijven 
ertoe aan te zetten om groe-
nere producten te kopen en 

te produceren. De criteria waaraan zij moeten voldoen, 
kunnen echter van staat tot staat aanzienlijk verschillen.

Volgens het actieplan moeten bepaalde prioritaire pro-
ducten voldoen aan een specifi ek energie- of milieupresta-
tieniveau om in aanmerking te komen voor stimulerings-
initiatieven en om door overheidsdiensten in lidstaten en 
door EU-instellingen te kunnen worden aangekocht.

Dat niveau zal aan de hand van een van de etiketterings-
categorieën worden geïdentifi ceerd, wanneer voor een 
bepaalde productgroep verplichte etikettering is vastge-
steld. Het is aan de lidstaten om te beslissen of, en in 
welke vorm, zij groene aankopen willen stimuleren. De 
Europese Commissie onderzoekt eveneens mogelijkhe-
den om belastingvoordelen te bieden voor consumenten 
die groene producten aanschaff en. 

Stimulerings-
maatregelen om 
„groen” te kopen
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Van een vicieuze naar 
een virtueuze cirkel

Hoewel het milieubewustzijn toeneemt, vin-
den de meeste mensen het moeilijk hun per-
soonlijk consumptiegedrag in verband te bren-
gen met grote kwesties, zoals het veranderende 
klimaat.

Toch worden de volledige kosten van het pro-
duceren en consumeren van goederen en dien-
sten niet in de marktprijzen weerspiegeld. Zij 
houden geen rekening met de door consumptie 
en productie veroorzaakte milieuproblemen, 
zoals de gevolgen op het klimaat door de uit-
stoot van broeikasgassen, het verlies aan bio-
diversiteit ten gevolge van overmatig gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen en gezondheids-
problemen door milieuverontreiniging.

Consumenten kiezen vaak ook niet voor pro-
ducten met een betere levenscyclus omdat die 
vaak hogere aankoopkosten met zich mee-

brengen, en in sommige gevallen omdat zij 
onvoldoende kennis hebben over eff ecten en 
voordelen op lange termijn.

Door een kleine vraag zijn bedrijven ook niet 
geneigd te investeren in het ontwerp van pro-
ducten die de met de productie, het gebruik en 
het verwijderen gepaard gaande milieueff ecten 
verkleinen. Ze blijven vastzitten aan één tech-
nologie en uit milieuoogpunt betere producten 
en diensten zijn niet altijd op de markt aan-
wezig.

De uitdaging is om deze vicieuze cirkel om te 
buigen tot een virtueuze cirkel. Daartoe moe-
ten de algemene milieuprestaties van produc-
ten gedurende hun hele levenscyclus worden 
verbeterd, moet de vraag naar betere produc-
ten en productietechnologieën worden bevor-
derd en gestimuleerd, en moeten consumenten 
worden geholpen om betere keuzes te maken 
door middel van coherente en vereenvoudigde 
etikettering. 
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De levenscyclus van producten

Winning van 
natuurlijke 

hulpbronnen

Hergebruik, 
recycling, 

herwinning

Ontwerp

Fabricageproces

Distributie

Gebruik
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Dankzij beleidsmaatregelen van de EU zijn 
behoorlijke successen behaald in het schoner 
maken van de industriële productie en het aan-
moedigen van meer effi  ciënte procedures. Dit 
heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering 
van verontreiniging en afval en meer recycling. 
Er moet echter meer worden gedaan om effi  -
ciënt materiaalgebruik te bevorderen en de 
meest innovatieve technologieën tot gemeen-
goed te maken. 

Een effi  ciënter gebruik van hulpbronnen maakt 
bedrijven minder afhankelijk van grondstoff en, 
moedigt recycling en het optimaal gebruik van 
hulpbronnen aan, en kan de lopende kosten 
van ondernemingen scherp verlagen.

De hulpbronnenproductiviteit — de economi-
sche waarde die per gebruikte hulpbron wordt 
gecreëerd — is in de EU de laatste tien jaar elk 
jaar met 2,2 % gestegen. Dit is voornamelijk te 
danken aan een betere effi  ciëntie en het toe-
nemende belang van diensten in de economie. 
Onder het actieplan worden nog instrumenten 
ontwikkeld om effi  ciënt hulpbronnengebruik 
op te volgen en te standaardiseren.

Nieuwe oplossingen voor nieuwe 
uitdagingen

Groene technologie — milieuvriendelijke 
technologieën en technologieën met effi  ciënt 

hulpbronnengebruik — speelt een belangrijke 
rol in milieubescherming en effi  ciënter hulp-
bronnengebruik in Europa. Op dit gebied wor-
den activiteiten uitgevoerd in het kader van het 
actieplan inzake milieutechnologieën (ETAP) 
van de EU. De milieu-industrie is een van de 
snelst groeiende sectoren in de economie van 
de EU en een gebied waar Europa op wereld-
vlak mee de toon aangeeft. Europa vertegen-
woordigt een derde van de wereldmarkt voor 
milieutechnologieën en wordt geschat tegen 
2020 meer dan 2 200 miljard EUR waard te 
zijn.

Deze industrietakken bieden oplossingen voor 
het meten, voorkomen en corrigeren van mi -
lieuschade aan water, lucht en bodem, en voor 
problemen zoals afval, lawaai en schade aan 
ecosystemen. Daarin begrepen zijn sectoren 
zoals afval- en afvalwaterbeheer, hernieuwbare 
energiebronnen, milieuadvies, luchtverontrei-
niging en duurzaam bouwen.

Aan de hand van het aantal verleende octrooien 
kunnen we de innovatieniveaus meten. Het 
aantal octrooien voor milieu-innovatie in de EU 
stijgt en de best presterende lidstaten verlenen 
3,5 octrooien per miljard EUR van het bbp. Er 
zullen instrumenten worden ontwikkeld voor 
het toezien op benchmarks en het bevorderen 
van het eff ectief gebruik van milieu-innovatie 
in de Europese Unie als deel van een breder 

Schonere en zuinigere productieSchonere enhonere en zuinigere productieonere en zuinigere productie

zuinigere productie
Schonere en zuinigere productieSchonere en zuinigere productiehonere en zuinigere productiehonere en zuinigere productieere producere produc
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innovatiebeleid van de EU. Het zal dan gaan 
om indicatoren op basis van octrooien, statis-
tische instrumenten en jaarlijkse onderzoeken. 

De Europese Commissie voert een studie uit 
naar de belangrijkste obstakels voor de uitbrei-
ding van de milieu-industrieën. Deze studie zal 
de administratieve lasten en obstakels voor het 
fi nancieren van innovatie onderzoeken. Het 
doel is groei in milieu-industrieën te bevorde-
ren door het vastleggen van voor ondernemin-
gen gunstige regelgeving en door het verken-
nen van het potentieel voor andere sectoren, 
zoals de informatie- en communicatietechno-
logie (ICT).

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html 

De milieuprestaties van nieuwe 
technologieën valideren 

Het potentieel dat milieu-innovatie biedt om 
milieuproblemen te helpen oplossen, is nog 
grotendeels onbenut. Een van de hoofdrede-
nen hiervoor is het gebrek aan betrouwbare 
informatie over prestaties.

De Commissie stelt een Europees controle-
systeem inzake milieutechnologie voor zodat 
derden de milieuprestaties van nieuwe techno-
logieën kunnen verifi ëren. Dit zou een vrijwil-
lig en deels zelf gefi nancierd systeem zijn dat 

gebruikmaakt van bestaande instellingen en 
expertise in de lidstaten.

Het systeem is gericht op midden- en klein-
bedrijven die noch de middelen, noch het ver-
mogen hebben om de prestaties van nieuwe 
milieutechnologieën aan te tonen om nieuwe 
investeerders en klanten aan te trekken. 

Volgens het systeem zou verifi catie worden 
gebaseerd op aanvragen door technologieont-
wikkelaars en zouden de resultaten, in de vorm 
van een verifi catieverslag, publiek beschikbaar 
zijn. 

Het volledige groene potentieel 
van het bedrijfsleven benutten 

Een van de manieren waarop orga-
nisaties hun effi  ciëntie kunnen 
verhogen is door milieubeheers-
systemen zoals het communautair 
milieubeheers- en milieuaudit-
systeem (EMAS) van de EU. Dit 
is een systeem op vrijwillige basis 
dat helpt om productie- en werkprocessen 
te optimaliseren en om effi  ciënter gebruik te 
maken van hulpbronnen. 

Het systeem biedt grote voordelen voor wie 
zich engageert tot het beschermen van het 
milieu en zijn werkwijze continu verbetert.
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Organisaties kunnen kosten besparen door 
minder hulpbronnen, zoals energie en water, 
te verbruiken, en zo weinig mogelijk grond-
stoff en te gebruiken en verspillen. Zij die tot 
het systeem zijn toegetreden, merken dat zij 
aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten 
dankzij aanpassingen aan hun productiesyste-
men en werkprocedures.

De Commissie heeft het systeem herzien om 
het voor organisaties, met name voor midden- 
en kleinbedrijven, aantrekkelijker te maken 
door kosten en administratieve lasten te ver-
minderen.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm 

Midden- en kleinbedrijven 
een handje toesteken 

Midden- en kleinbedrijven (mkb’s) maken 
99  % van alle ondernemingen uit en stellen 
meer dan 100 miljoen mensen tewerk. Ze vor-
men daarom de ruggengraat van de Europese 
economie. Vele mkb’s vinden het echter moei-
lijk de bedrijfsmogelijkheden die een gedegen 
milieubeheer biedt, ten volle te benutten. De 
redenen daarvoor zijn onder meer een gebrek 
aan informatie, onvoldoende expertise en 
schaarse fi nanciële en personele middelen. De 
Europese Commissie erkent de moeilijkheden 
waarmee de kleinbedrijven worden geconfron-

teerd en neemt maatregelen om ze te helpen. 
Zij biedt ondersteuning aan mkb’s via een 
aantal initiatieven, waaronder het ondersteu-
ningsprogramma voor naleving van de mi-
lieuwetgeving (ECAP). Dat programma beoogt 
de milieuprestaties van mkb’s te verbeteren 
door ze te helpen gebruiksvriendelijke milieu-
beheerssystemen in te voeren, de plaatselijk 
beschikbare milieu-expertise te vergroten en 
doelgerichte fi nanciering en informatie te ver-
schaff en. De organisaties voor ondersteuning 
aan mkb’s, zoals het Enterprise Europe Net-
work van de Commissie, zijn belangrijke part-
ners bij het uitvoeren van het programma en 
moedigen mkb’s actief aan milieuvriendelijke 
en energie-effi  ciënte oplossingen in te voeren. 
Acties daartoe zijn onder meer het ontwikke-
len van materieel voor opleidingsprogramma’s 
en het verschaff en van pasklare knowhow over 
energiebesparing en de naleving van de mi-
lieuwetgeving. Dat vult de steun aan die mkb’s 
krijgen via het programma voor concurrentie-
vermogen en innovatie van de EU dat activitei-
ten op het gebied van milieu-innovatie onder-
steunt, fi nanciering toegankelijker maakt en 
het concurrentievermogen van Europese onder-
nemingen aanmoedigt.

http://ec.europa.eu/environment/sme/

http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm  
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Wereldwijde acties
ondersteunen

eldwijde actiesldwijde acties

Wereldwijde goede praktijken 
bevorderen

Het aantal consumentengoederen en toeleve-
ringen aan de nijverheid die in Europa wor-
den ingevoerd, is de laatste jaren aanzienlijk 
gestegen. Dit impliceert dat de negatieve mi-
lieueff ecten van onze consumptie niet alleen 
bij ons worden veroorzaakt, maar ook in lan-
den over de hele wereld waar de goederen die 
we gebruiken worden geproduceerd. Vaak zijn 
de productiegebieden ontwikkelingslanden die 
het minst in staat zijn om met de toenemende 
druk op het milieu om te gaan.

Vele van deze productielanden kennen zowel 
een economische groei als een bevolkingstoe-
name. Naarmate zij welvarender worden, 
neemt ook de wereldwijde vraag naar hulp-
bronnen en energie toe. Beleidslijnen inzake 
duurzame consumptie en productie bieden 
een alternatief voor een effi  ciënt hulpbronnen-

gebruik voor ontwikkeling op lange termijn. 
Om dat te realiseren werkt de EU nauw samen 
met andere landen om internationaal een ver-
schuiving naar economieën met effi  ciënt hulp-
bronnengebruik en met lage koolstofemissies 
te bevorderen. 

Dat houdt een sterke betrokkenheid bij het 
Marrakech-proces in, dat landen en regio’s 
over de hele wereld helpt om programma’s 
en beleidslijnen inzake duurzame consumptie 
en productie te ontwikkelen. De EU vertegen-
woordigt eveneens de Europese regio in het 
Raadgevend Comité van het Marrakech-pro-
ces, dat advies geeft inzake het opstellen van 
een tienjarig kader van programma’s om deze 
initiatieven met elkaar te verbinden. Het actie-
plan inzake duurzame consumptie en produc-
tie en een duurzaam industriebeleid van de EU 
is als regionaal actieplan een belangrijke bij-
drage aan zowel het Marrakech-proces als aan 
het tienjarig kader van programma’s.

Wereldwijde acties ondersteunen

4
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Overschakelen op duurzaamheid 

Als antwoord op de nood aan een schonere en 
meer energie-effi  ciënte industrie in Azië, heeft 
de Europese Commissie het Switch-Asiapro-
gramma opgestart. Het programma richt zich 
op midden- en kleinbedrijven en bevordert 
het gebruik van milieuvriendelijke technieken 
en praktijken, alsook een verschuiving in con-
sumptiepatronen naar minder schadelijke pro-
ducten en diensten toe. Het draagt bij aan de 
strijd tegen armoede en dat zowel rechtstreeks 
door meer tewerkstelling en hogere inkomens 
(door toegenomen productie en groter con-
currentievermogen) als onrechtstreeks door 
betere levensomstandigheden (door het ver-
minderen van afval en van water- en luchtver-
ontreiniging). 

De Europese Commissie ondersteunt ook natio -
nale rondetafelgesprekken inzake duurzame 
consumptie en productie om ervaringen en 
beste praktijken uit te wisselen. Zulke ronde-

tafelgesprekken hebben al plaatsgevonden in 
China, India en Zuid-Afrika.

Verdere inspanningen hebben als doel de ont-
wikkeling en verspreiding van koolstofarme 
technologieën en milieuvriendelijke producten 
en diensten te bevorderen. De EU spant zich 
verder in om via handelsbeleid en dialoog in 
de industrie te komen tot het opheff en van 
heffi  ngen voor dergelijke goederen en dien-
sten. De invoering van internationale normen 
wat betreft milieu en energie-effi  ciëntie speelt 
een doorslaggevende rol voor het ontwikkelen 
van markten voor meer duurzame producten, 
en kan milieu-innovatieve bedrijven nieuwe 
mogelijkheden bieden. 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
region al-cooperation/environment/switch_
en.htm

http://esa.un.org/marrakechprocess/ 

Het internationale panel voor duurzaam beheer van 
hulpbronnen is een wetenschappelijk orgaan dat in 
2007 is ingesteld door de Europese Commissie en het 
Milieuprogramma van de Verenigde Naties. De taak 
van dit panel is het geven van een onafhankelijke 

beoordeling van de milieueff ecten van het hulpbronnengebruik gedurende de hele 
levenscyclus en van advies over hoe die eff ecten te verminderen. Het panel adviseert 
overheden en organisaties en biedt een belangrijke kennisbank die kan dienen als 
basis voor beleidslijnen inzake duurzame consumptie en productie. Het heeft als doel 
het effi  ciënte hulpbronnengebruik wereldwijd te verhogen en uiteindelijk de koppe-
ling tussen economische groei en de aantasting van het milieu te verbreken.

Beleidsvoering op 
wetenschappelijke 
basis 
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Kies producten met weinig verpakking en koop navullingen 

als dat mogelijk is — u zal fl ink besparen op afvalproductie en 

energieverbruik.

Bespaar energie. Doe lampen uit, zet apparaten af en haal 

laders uit het stopcontact als u ze niet gebruikt. 

Denk na voordat u iets koopt. Eten weggooien is een verspilling van energie, hulpbronnen en geld. 

Koop alleen wat u nodig hebt en let op de vervaldatum. 

Kijk op het etiket. De EU-milieukeur, die u herkent aan zijn bloemlogo, geeft aan welke de meest 

milieuvriendelijke producten en diensten zijn, van verf tot kampeerterreinen. Kijk naar het EU-ener-

gielabel voordat u elektrische of elektronische producten koopt. Het vertelt u hoeveel energie zij 

verbruiken.

Ga op ecovakantie. Meer en meer touroperators bieden duurzamere keuzes aan, ofwel door de 

milieueff ecten van accommodatie of vervoer te verminderen, of door u de kans te geven om mee te 

werken aan een beter milieu. 

Ga voor seizoensproducten. Koop en eet fruit en groenten wanneer daar het seizoen voor is, en van 

plaatselijke bronnen. Daardoor vermijdt u dat energie en hulpbronnen worden gebruikt om goede-

ren over lange afstanden te vervoeren of voor intensieve teelt in serres.

Eet minder vlees. Vleesproductie vergt veel meer hulpbronnen en heeft een veel groter milieueff ect 

dan andere voedingsbronnen, dus als u eens kiest voor iets anders dan vlees kan dat een verschil 

maken.

Schakel over op groene stroom. De meeste landen hebben nu nutsbedrijven die uw huis of werkplek 

kunnen voorzien van stroom uit hernieuwbare bronnen. Als u nog een stap verder wil gaan, kan u uw 

eigen stroom opwekken met een windturbine of zonnepanelen of fotovoltaïsche cellen aan uw huis. 

Vele plaatselijke overheden willen u fi nancieel stimuleren om te „micro-genereren”. 

Maak gebruik van alternatieven voor uw auto. Help verkeersopstoppingen en luchtverontreiniging 

door het wegvervoer te verminderen door het openbaar vervoer te nemen, te fi etsen of te lopen. 

Denk na als u water gebruikt. Laat de kraan niet lopen terwijl u uw tanden poetst. Daardoor wordt 

kostbaar drinkwater verspild.

10 manieren om 
uw ecologische 
voetafdruk 
te verkleinen
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