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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et strateegiline kaubanduspoliitika on oluline vahend ringmajandusele ning ELi 
ja ÜRO kestliku arengu tegevuskavale ülemineku edendamiseks kogu maailmas 2030. 
aastaks, ning toonitab seetõttu, kui tähtis on tagada kaubandus- ja 
investeerimislepingute kooskõla ringmajanduse poliitikaga; on seisukohal, et 
kaubanduslepingud peavad sisaldama õiguslikult kindlaid sätteid, et kaitsta 
ringmajandust käsitlevaid asjakohaseid ELi õigusakte kaubandustõkke kontseptsiooni 
eest; rõhutab, et suurem korduskasutamine, parandamine, ümbertöötamine ja 
ringlussevõtt võib vähendada ELi sõltuvust toorainete impordist; juhib tähelepanu 
vajadusele lahutada majanduskasvust ressursikasutus, et tagada ülemaailmsete 
väärtusahelate pikaajaline kestlikkus ja vastupidavus, säilitades samal ajal ausat 
konkurentsi, ning tuletab meelde vajadust vähendada jäätmeid; kutsub komisjoni üles 
vastavalt sellele kohandama ELi toorainestrateegiat; rõhutab, et üleminek lineaarselt 
majanduselt ringmajandusele peab oma kõigis aspektides olema kaasav ja koostööl 
põhinev;

2. tunnistab vajadust ringmajandust käsitleva tervikliku õigusraamistiku järele, mis annab 
ELile eelise vajalike standardite väljatöötamiseks, sealhulgas rahvusvahelisel tasemel; 
kutsub komisjoni üles tugevdama kontrolli ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende 
kõrvaldamise üle vastavalt Baseli konventsioonile, sh selle 2019. aasta muudatustele 
seoses plastijäätmete piiriülese veoga; peab kahetsusväärseks, et puuduvad 
rahvusvahelised ja Euroopa standardid jäätmete kvaliteedi, teisese toorme ning 
ringlussevõetud, ümbertöödeldud ja parandatud kaupade kohta ning kriteeriumid selle 
kohta, millal jäätmed lakkavad olemast jäätmed, sest see takistab elujõulist ja 
ringmajandust soodustavat kaubanduspoliitikat; usub, et eelmainitud rahvusvaheliste ja 
Euroopa normide ühtlustamine ja standardimine aitaks suurel määral kaasa 
ringmajanduse eesmärkide integratsioonile kaubanduspoliitikasse; kutsub seetõttu 
komisjoni üles esitama ühtlustatud standardid jäätmete kvaliteedi, ringlussevõetavate 
materjalide, ringlussevõetavuse, parandatavuse, jäätmeksoleku lakkamise kriteeriumide 
ja ringlussevõetavate jäätmete kohta, et lisada need tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse ning võtta need kasutusele rahvusvahelisel tasandil koos 
uute algatustega nõuetekohaste taristute kohta, et kindlustada jäätmete kvaliteetset 
lahuskogumist; tuletab meelde komisjoni kohustusi seoses ELi rohelise kokkuleppega 
lõpetada ELi jäätmete eksport väljapoole ELi; usub seetõttu, et jäätmesaadetiste 
määruse läbivaatamine annab võimaluse teha lõpu ELi jäätmete ekspordi probleemidele 
ja kiidab seetõttu heaks komisjoni teate selle määruse läbivaatamise kohta;

3. märgib, et ringmajandusele üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata peamistele 
tarneahelatele, kus ELi sõltuvus ebakindlatest tooraineallikatest on eriti suur, ning 
väärtusahelatele, kus ELi keskkonnajalajälg on märkimisväärne ja seda tuleks 
vähendada; usub, et ringmajandus võiks olla vahend ELi konkurentsivõime 
maksimeerimiseks; tuletab meelde, et põhjendamatut regulatiivset koormust tuleks 
vältida ning et ELi ettevõtetele peaksid olema garanteeritud võrdsed võimalused; 
rõhutab, et rohelises ja digitehnoloogias kasutatavate metallide ja mineraalide 
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ringlussevõtu määra suurendamine Euroopas võib aidata parandada Euroopa 
vastupidavust kooskõlas strateegilise avatud autonoomia saavutamise püüdlustega;

4. rõhutab läbipaistvuse ja parema jälgitavuse vajadust neis peamistes tarneahelates ning 
kutsub komisjoni oma tulevase Euroopa tekstiilistrateegia raames tegelema eelkõige 
ressursside tõhusa kasutamise ning jätkusuutlike tootmis- ja tarbimisharjumustega 
rõivasektoris;

5. rõhutab vajadust integreerida vastupidavuse aspekt ringmajanduse tegevuskavasse ning 
käsitleda koostöös meie kaubanduspartneritega vastupidavuse suurendamist 
tootmisahelates, vastupidavat tööturgu ja võimalusi suurendada vastupidavust meie 
keskkonnas; nõuab, et meie kaubanduspoliitikas järgitaks riigihangete suhtes sellist 
lähenemisviisi, milles nähakse ette, et avalikes hangetes eelistatakse vastupidavaid, 
parandatavaid ja ringlussevõetud või ringlussevõetavaid materjale, ning võetakse 
arvesse detsentraliseerimisstrateegiaid, kuna need aitavad suurendada vastupidavust;

6. kiidab heaks kavandatava elektroonikaseadmete ringkasutuse algatuse ning rõhutab 
vajadust selles kontekstis kindlaks määrata, kuidas võib eksportida elektri- ja 
elektroonikajäätmeid taaskasutuseks ja ringlussevõtuks; taunib asjaolu, et Euroopa 
Liidust pärit elektroonikajäätmeid sorteeritakse sageli arenguriikides, kus alati ei järgita 
tervishoiu- ja ohutusstandardeid; rõhutab, et Euroopa ringmajandus peaks andma 
suurema panuse töötingimuste parandamisse mujal maailmas; rõhutab, et kuni puudub 
selgus, kas eksporditud jäätmete ringlussevõtmisel kolmandates riikides järgitakse 
kõrgeid sotsiaalseid, tervishoiu- ja keskkonnastandardeid, tuleks prioriteediks seada 
jäätmete ringlussevõtu parandamine ELi piires;

7. tuletab meelde, et lisaks meetmete võtmisele ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi 
saavutamiseks 2050. aastaks on vaja tegeleda süsinikujalajälje küsimusega ELi 
importtoodete nõudluses; kutsub komisjoni üles tegema kindlaks ja kaotama tõkked, 
mis piiravad või takistavad rohelist majanduskasvu, ökoinnovatsiooni ja väljastpoolt 
ELi pärinevate ringmajanduse toodete ja teenuste turulepääsu; kutsub komisjoni üles 
uurima teatavate toodete ja teenuste suhtes kohaldatavate tollitariifide ja mittetariifsete 
tõkete vähendamise võimalusi ja eeliseid, et ergutada ringmajanduse arengut, sealhulgas 
ELi üldiste tariifsete soodustuste kava käimasoleva läbivaatamise kontekstis; ergutab 
sellega seoses komisjoni lisama ringmajanduse mõõtme läbirääkimistesse 
keskkonnatoodete lepingu üle, mida tuleks tõhustada; kutsub komisjoni üles võtma 
arvesse ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) erivajadusi, aitama 
VKEdel integreerida ringmajandus oma ärimudelisse, sealhulgas stiimulite abil, ning 
toetama neid ringtoodete ekspordi äristrateegiate rakendamisel, eelkõige päritolureeglite 
riskihindamisvahendi kasutuselevõtu kaudu, mida komisjon praegu kaalub; kutsub 
komisjoni üles võtma WTOs juhtrolli toodete käsitlemisel vastavalt nende 
süsinikusisaldusele, mis aitaks tagada võrdsed regulatiivsed tingimused;

8. väljendab heameelt ringmajanduse eri aspektide lisamise üle kehtivatesse 
kaubanduslepingutesse kestliku arengu peatükkide kaudu ning ringmajanduse 
selgesõnalise mainimise üle tulevastes lepingutes, mille üle praegu läbirääkimisi 
peetakse; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et kõik kättesaadavad 
kaubandusmeetmed, sealhulgas vabakaubanduslepingud, kajastaksid ringmajanduse 
eesmärke, sisaldades tugevaid, siduvaid ja jõustatavaid kestliku arengu peatükke – 
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pidades silmas, et kestlikkuse mõju hindamise mehhanismid oleksid kooskõlas WTO 
standarditega – ja konkurentsivõimelisi ärimudeleid, mis soodustavad kauplemist pigem 
ringlussevõetud kui esmaste materjalidega; kutsub komisjoni üles hindama, kuidas 
tasakaalustada ringlussevõetud toodetega kauplemist, järgides kõrgeid 
kvaliteedistandardeid ja tarbijakaitset; teeb ettepaneku käsitleda ringmajandust 
valdkonnaüleselt kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingute peatükkides; rõhutab 
vajadust kaubanduslepingute tulemusliku jõustamise järele, mis on 
kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku esmane ülesanne; kutsub komisjoni 
üles alustama meie praeguste vabakaubanduslepingute partneritega dialoogi selle üle, 
kas need lepingud toetavad üleminekut ringmajandusele; rõhutab võimalust kasutada 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide koostöömehhanisme, et teha ringmajanduse 
edendamisel koostööd kolmandate riikidega; kutsub komisjoni üles tegema WTOs 
edusamme protsesside ja tootmismeetodite tunnustamisel toodete eristamise 
elemendina, pöörates erilist tähelepanu ringluspõhistele tootmismeetoditele;

9. julgustab komisjoni alustama avatud ja läbipaistvat dialoogi ja koostööd ELi 
kaubanduspartneritega, et veelgi enam toetada ringmajanduse eesmärke; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles jätkama rahvusvahelistel foorumitel (UNCTAD, WTO, 
G20, G7) jõupingutusi ELi ringmajanduse tegevuskava elluviimiseks ja rahvusvaheliste 
partneritega ülemaailmsete võrdsete võimaluste tagamiseks, uurides võimalusi 
digitaalsete passide kasutuselevõtmiseks, et edendada toote sisu ja süsinikujalajälje ning 
ringlussevõetavusega seotud andmete kättesaadavust, võimaldada paremat 
ringlussevõttu, edendada laiendatud tootjavastutust ja jätkusuutlikke tarbijavalikuid; 
esitab sellega seoses ka ettepaneku, et komisjon teeks koostööd asjaomaste 
mitmepoolsete organisatsioonidega, et jõuda kokkuleppele rahvusvahelise märgise osas, 
mis on tarbijatele kergesti arusaadav, ja näitaks, kas toodet saab ringlusse võtta; rõhutab 
lisaks, et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, kuidas vähem arenenud partnerriigid 
ringmajanduses osalevad ja sellest kasu saavad; nõuab, et hinnataks suurema ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, kes sõltuvad suurel määral jäätmete impordist; 
kutsub komisjoni üles integreerima ringmajanduse põhimõtted eelkõige oma 
strateegiasse „Tervikliku Aafrika-strateegia loomine“; kutsub komisjoni üles kasutama 
kaubandusabi ning kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleerivat erikorda 
(GSP+) selleks, et aidata arenguriikidel võtta kasutusele ringmajanduse tavasid, 
sealhulgas tootestandardeid;

10. rõhutab, et kui jäätmevooge eksporditakse EList sotsiaalselt õiglasel, puhtal ja kergesti 
hallataval viisil, on võimalik luua võimalusi kolmandate riikide jaoks ning ka 
majanduslik tõhusus võib suureneda, kui tootmiskeskused asuvad ringlussevõtukäitiste 
vahetus läheduses, mis viib tipptasemel sorteerimis- ja töötlustaristuga 
„ringlussevõtumeistrite“ tekkeni, suurendades ülemaailmse ringlussevõtu mahtusid ja 
kvaliteeti;

11. rõhutab keskkonnadumpingu ohtu teisese toorme või kasutatud kaupadega kauplemisel, 
kui Euroopa keskkonnastandardid on kõrgemad kui konkreetses kolmandas riigis, mis 
aga kahjustaks ülemaailmseid kliima- ja keskkonnameetmeid ning takistaks 
jätkusuutlikku üleminekut kolmandates riikides;

12. rõhutab kohalikku päritolu põllumajandustoodete ning toiduainete tarbimise edendamise 
ja hõlbustamise olulisust.
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