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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι μια στρατηγική εμπορική πολιτική αποτελεί βασικό εργαλείο για την 
προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και του θεματολογίου της ΕΕ και 
του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030, και 
υπογραμμίζει, επομένως, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές για την κυκλική οικονομία· 
φρονεί ότι, προκειμένου η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την κυκλική οικονομία να μην 
συσχετίζεται με την έννοια του εμπορικού φραγμού, οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν νομικά άρτιες διατάξεις· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της 
επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής, της ανακατασκευής και της ανακύκλωσης 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πρώτων 
υλών· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη 
χρήση πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και 
ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί ο 
θεμιτός ανταγωνισμός, και υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν τα απόβλητα· 
καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τη στρατηγική της ΕΕ για τις πρώτες 
ύλες· υπογραμμίζει ότι η μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία πρέπει 
να είναι χωρίς αποκλεισμούς και συνεργατική σε όλες τις πτυχές της·

2. αναγνωρίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την 
κυκλική οικονομία το οποίο θα παρέχει στην ΕΕ πλεονέκτημα όσον αφορά την 
ανάπτυξη σχετικών προτύπων, μεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων 
αποβλήτων και της επεξεργασίας τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βασιλείας, 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του 2019 όσον αφορά τις διασυνοριακές 
κινήσεις πλαστικών αποβλήτων· αποδοκιμάζει την έλλειψη διεθνών και ευρωπαϊκών 
προτύπων για την ποιότητα των αποβλήτων, τις δευτερογενείς πρώτες ύλες και τα 
ανακυκλωμένα, ανακατασκευασμένα και επισκευασμένα αγαθά, καθώς και για την 
έλλειψη κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων, καθώς αυτό εμποδίζει 
την εφαρμογή μιας βιώσιμης εμπορικής πολιτικής που θα ευνοεί την κυκλική 
οικονομία· πιστεύει ότι η εναρμόνιση και τυποποίηση των σχετικών διεθνών και 
ευρωπαϊκών κανόνων θα συνέβαλε σημαντικά στην ενσωμάτωση των στόχων της 
κυκλικής οικονομίας στην εμπορική πολιτική· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να 
προτείνει εναρμονισμένα πρότυπα για την ποιότητα των αποβλήτων, τα ανακυκλωμένα 
υλικά, την ανακυκλωσιμότητα, την επισκευασιμότητα, τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού 
των αποβλήτων, καθώς και πρότυπα για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, τα οποία θα 
συμπεριλάβει σε μελλοντικές ΣΕΣ και θα προωθήσει σε διεθνές επίπεδο μαζί με νέες 
πρωτοβουλίες σχετικά με κατάλληλες υποδομές για την εξασφάλιση χωριστής 
συλλογής υψηλής ποιότητας· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας να σταματήσει η ΕΕ να εξάγει τα απόβλητά της εκτός 
των συνόρων της· πιστεύει, επομένως, ότι η αναθεώρηση του κανονισμού για τις 
μεταφορές αποβλήτων θα αποτελέσει ευκαιρία για να δοθεί τέλος στην εξαγωγή των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ όσον αφορά τα απόβλητα και, ως εκ τούτου, 
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χαιρετίζει την εξαγγελθείσα από την Επιτροπή αναθεώρηση του λόγω κανονισμού·

3. σημειώνει ότι, κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού όπου η εξάρτηση της ΕΕ από αβέβαιες πηγές 
πρώτων υλών είναι ιδιαίτερα υψηλή και σε αλυσίδες αξίας όπου το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα της ΕΕ είναι σημαντικό και θα πρέπει να μειωθεί· πιστεύει ότι η κυκλική 
οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για τη μεγιστοποίηση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις και ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τις εταιρείες της ΕΕ· τονίζει ότι η βελτίωση των ευρωπαϊκών 
ποσοστών ανακύκλωσης μετάλλων και ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε πράσινες και 
ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη να βελτιώσει την 
ανθεκτικότητά της σύμφωνα με τον στόχο της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και αυξημένη ιχνηλασιμότητα σε αυτές τις 
βασικές αλυσίδες εφοδιασμού και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει ιδίως το 
ζήτημα της αποδοτικής χρήσης των πόρων και των βιώσιμων προτύπων παραγωγής και 
κατανάλωσης στον τομέα της ένδυσης στο πλαίσιο της μελλοντικής «Στρατηγικής της 
ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα»·

5. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ενσωματωθεί η πτυχή της ανθεκτικότητας στο 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και να αντιμετωπιστούν, από κοινού με τους 
εμπορικούς εταίρους μας, ζητήματα όπως η αύξηση της ανθεκτικότητας στις αλυσίδες 
παραγωγής, η δημιουργία μιας ανθεκτικής αγοράς εργασίας και η αύξηση της 
ανθεκτικότητας στο περιβάλλον μας· ζητεί να υιοθετηθεί, στο πλαίσιο της εμπορικής 
μας πολιτικής, μια προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις η οποία θα προβλέπει 
προτίμηση υπέρ ανθεκτικών, επισκευάσιμων και ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων 
υλικών στους δημόσιους διαγωνισμούς και θα λαμβάνει υπόψη τη συμβολή των 
στρατηγικών αποκέντρωσης στην ανθεκτικότητα·

6. χαιρετίζει την προγραμματισμένη «Πρωτοβουλία για την κυκλικότητα των 
ηλεκτρονικών προϊόντων» και υπογραμμίζει την ανάγκη να καθοριστεί εν προκειμένω 
ο τρόπος με τον οποίο τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να εξάγονται για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά 
απόβλητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά διαχωρίζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες 
όπου τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας δεν τηρούνται πάντοτε· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή 
κυκλική οικονομία θα πρέπει να συμβάλει περισσότερο στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας σε άλλα μέρη του κόσμου· τονίζει ότι, εάν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το 
κατά πόσον τα εξαγόμενα απόβλητα ανακυκλώνονται σε τρίτες χώρες που τηρούν 
υψηλά κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη βελτίωση της ανακύκλωσης των αποβλήτων εντός των συνόρων της 
ΕΕ·

7. υπενθυμίζει ότι, εκτός από τη θέσπιση μέτρων για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί το 
αποτύπωμα άνθρακα στη ζήτηση της ΕΕ για εισαγόμενα προϊόντα· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει και να εξαλείψει τους φραγμούς στην πράσινη ανάπτυξη και την 
οικολογική καινοτομία, καθώς και τους φραγμούς που εμποδίζουν ή περιορίζουν την 
πρόσβαση στην αγορά για κυκλικά προϊόντα και υπηρεσίες από χώρες εκτός της ΕΕ· 
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καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει κατά πόσο είναι δυνατό και ωφέλιμο να μειωθούν 
οι δασμολογικοί και μη δασμολογικοί φραγμοί για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο της εν εξελίξει αναθεώρησης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων 
(ΣΓΠ) της ΕΕ· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη 
διάσταση της κυκλικής οικονομίας στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία για τα 
Περιβαλλοντικά Αγαθά, οι οποίες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της 
ΕΕ, να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ενσωματώσουν την κυκλική οικονομία στο 
επιχειρηματικό τους μοντέλο, μεταξύ άλλων μέσω κινήτρων, και να τις στηρίξει στην 
εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών για την εξαγωγή κυκλικών προϊόντων, ιδίως 
μέσω της θέσπισης ενός εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου για τους κανόνες καταγωγής, 
όπως εξετάζεται επί του παρόντος από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των προϊόντων με βάση την 
περιεκτικότητά τους σε άνθρακα, ώστε το ρυθμιστικό πλαίσιο να διασφαλίζει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των διαφόρων πτυχών της κυκλικής 
οικονομίας στις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες μέσω κεφαλαίων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, καθώς και για τη συμπερίληψη ρητής αναφοράς στην κυκλική οικονομία 
στις μελλοντικές συμφωνίες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση· 
παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα εμπορικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΣ, αντικατοπτρίζουν τους στόχους της κυκλικής 
οικονομίας, περιλαμβάνοντας ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα που 
ενθαρρύνουν το εμπόριο ανακυκλωμένων και όχι πρωτογενών υλικών, και 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μηχανισμοί αξιολόγησης των επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα είναι συμβατοί με τα πρότυπα του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει με ποιους τρόπους μπορεί το εμπόριο ανακυκλωμένων προϊόντων να 
ενισχυθεί, ενώ παράλληλα θα τηρούνται τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και θα 
διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών· θεωρεί ότι η κυκλική οικονομία θα 
πρέπει να θίγεται με οριζόντιο τρόπο σε όλα τα σχετικά κεφάλαια των ΣΕΣ· τονίζει ότι 
η αποτελεσματική επιβολή των εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να αποτελεί καθήκον 
προτεραιότητας του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών· καλεί την 
Επιτροπή να συμμετάσχει σε διάλογο με τους εταίρους μας στις τρέχουσες ΣΕΣ σχετικά 
με το κατά πόσον οι συμφωνίες αυτές στηρίζουν τη μετάβαση σε μια κυκλική 
οικονομία· τονίζει ότι οι συνεργατικοί μηχανισμοί των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί η συνεργασία 
με τρίτες χώρες στον τομέα της προώθησης της κυκλικής οικονομίας· καλεί την 
Επιτροπή να σημειώσει πρόοδο στο πλαίσιο του ΠΟΕ όσον αφορά την αναγνώριση των 
διαδικασιών και των μεθόδων παραγωγής (ΔΜΠ) ως στοιχείου διάκρισης μεταξύ των 
προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις κυκλικές μεθόδους παραγωγής·

9. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμμετάσχει σε ανοικτούς και διαφανείς διαλόγους και να 
συνεργαστεί με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ για την περαιτέρω στήριξη των 
στόχων της κυκλικής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες σε διεθνή φόρουμ (ΔΗΕΕΑ, ΠΟΕ, G20, G7) για 
την επιδίωξη του θεματολογίου της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και να 
διασφαλίσουν, από κοινού με τους διεθνείς εταίρους, ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε 
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παγκόσμιο επίπεδο, χαρτογραφώντας την έννοια των ψηφιακών διαβατηρίων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με το περιεχόμενο, το 
αποτύπωμα άνθρακα και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων, να βελτιωθεί η 
κυκλικότητα και να προωθηθούν η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και οι βιώσιμες 
καταναλωτικές επιλογές· προτείνει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, να συνεργαστεί η 
Επιτροπή με τους αρμόδιους πολυμερείς οργανισμούς για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με ένα διεθνές σήμα, το οποίο θα είναι εύκολα κατανοητό για τους 
καταναλωτές και θα υποδεικνύει κατά πόσον ένα προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί· 
τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν στην κυκλική 
οικονομία και να επωφεληθούν από αυτήν· ζητεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος που έχουν 
τα αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης εντός της ΕΕ στις χώρες που εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας ιδίως στη στρατηγική της «Προς μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική με την Αφρική»· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια για το 
εμπόριο και το ΣΓΠ+ για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν 
πρακτικές κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων προτύπων για τα προϊόντα·

10. επισημαίνει ότι, όταν οι ροές αποβλήτων εξάγονται από την ΕΕ με κοινωνικά δίκαιο, 
καθαρό και διαχειρίσιμο τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τρίτες χώρες, 
όταν δε οι κόμβοι παραγωγής βρίσκονται πολύ κοντά σε μονάδες ανακύκλωσης, η 
οικονομική αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί, καθώς δημιουργούνται «πρωταθλητές» 
ανακύκλωσης με εξαιρετικές υποδομές διαλογής και επεξεργασίας, οι οποίοι 
συμβάλλουν στην αύξηση των ποσοστών και της ποιότητας της ανακύκλωσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

11. τονίζει ότι, καθώς τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη είναι 
υψηλότερα από τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν σε τρίτες χώρες, το εμπόριο 
δευτερογενών πρώτων υλών ή μεταχειρισμένων αγαθών ενέχει κίνδυνο 
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις παγκόσμιες 
δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον και να παρεμποδίσει τη βιώσιμη μετάβαση στις 
τρίτες χώρες·

12. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η κατανάλωση 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων προερχόμενων από τοπικά αγροκτήματα.
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