
AD\1217213FI.docx PE653.833v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Kansainvälisen kaupan valiokunta

2020/2077(INI)

12.11.2020

LAUSUNTO
kansainvälisen kaupan valiokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta
(2020/2077(INI))

Valmistelija: Svenja Hahn



PE653.833v02-00 2/8 AD\1217213FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1217213FI.docx 3/8 PE653.833v02-00

FI

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että strateginen kauppapolitiikka on keskeinen väline edistettäessä siirtymistä 
kohti kiertotaloutta sekä EU:n ja YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa 
maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä, ja painottaa siksi, että on tärkeää 
varmistaa, että kauppa- ja investointisopimukset vastaavat kiertotalouden 
politiikkatoimia; katsoo, että kauppasopimuksiin on sisällytettävä oikeudellisesti 
kestäviä määräyksiä kiertotaloutta koskevan EU:n lainsäädännön suojaamiseksi kaupan 
esteen käsitteeltä; korostaa, että uudelleenkäytön, korjauksen, uudelleenvalmistuksen ja 
kierrätyksen lisääminen voi vähentää EU:n riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista; 
huomauttaa, että talouskasvu on irrotettava resurssien käytöstä, jotta voidaan varmistaa 
globaalien arvoketjujen pitkän aikavälin kestävyys ja häiriönsietokyky ja säilyttää 
samalla terve kilpailu, ja muistuttaa tarpeesta vähentää jätettä; kehottaa komissiota 
mukauttamaan EU:n raaka-ainestrategiaa vastaavasti; korostaa, että siirtymisen 
lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen on oltava osallistava ja perustuttava kaikilta osin 
yhteistyöhön;

2. toteaa, että kiertotaloutta varten tarvitaan kattava oikeudellinen kehys, mikä antaa 
EU:lle etulyöntiaseman aiheeseen liittyvien standardien kehittämisessä myös 
kansainvälisellä tasolla; kehottaa komissiota tiukentamaan vaarallisten jätteiden 
maanrajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa Baselin yleissopimuksen 
mukaisesti, mukaan lukien yleissopimukseen vuonna 2019 tehdyt muutokset, jotka 
koskevat muovijätteiden maanrajan ylittäviä siirtoja; pitää valitettavana jätteiden laatua, 
uusioraaka-aineita sekä kierrätettyjä, uudelleen valmistettuja ja korjattuja tuotteita 
koskevien kansainvälisten ja unionin standardien puutetta sekä end of waste -kriteerien 
puutetta, koska se haittaa kiertotaloutta edistävää toimivaa kauppapolitiikkaa; katsoo, 
että näitä koskevien kansainvälisten ja unionin standardien yhdenmukaistaminen ja 
standardointi edistäisi merkittävästi kiertotalouden tavoitteiden liittämistä osaksi 
kauppapolitiikkaa; kehottaa siksi komissiota esittämään jätteen laatua, kierrätettyjä 
materiaaleja, kierrätettävyyttä ja korjattavuutta koskevat yhdenmukaistetut standardit ja 
end of waste -kriteerit sekä kierrätettävän jätteen standardit ja sisällyttämään ne tuleviin 
vapaakauppasopimuksiin ja ottamaan ne käyttöön kansainvälisesti samalla kun esitetään 
uusia aloitteita asianmukaisista infrastruktuureista, joilla varmistetaan laadukas 
erilliskeräys; palauttaa mieliin komission Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
yhteydessä antaman sitoumuksen siitä, että unioni lopettaa jätteidensä viennin EU:n 
ulkopuolelle; katsoo, että jätteensiirtoasetuksen tarkistamisen yhteydessä olisi tilaisuus 
lopettaa EU:n jäteongelmien vienti ulkomaille, ja suhtautuu siksi myönteisesti 
komission ilmoitukseen tämän asetuksen tarkistamisesta;

3. toteaa, että kiertotalouteen siirtymisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota keskeisiin 
toimitusketjuihin, joissa EU on erityisen riippuvainen epävarmoista raaka-aineiden 
lähteistä, ja arvoketjuihin, joissa EU:n ympäristöjalanjälki on merkittävä ja kaipaa 
pienennystä; katsoo, että kiertotalous voisi olla väline EU:n kilpailukyvyn 
maksimoimiseksi; muistuttaa, että olisi vältettävä kohtuuttomia sääntelyrasitteita ja että 
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EU:n yrityksille olisi taattava tasapuoliset toimintaedellytykset; painottaa, että 
kierrätysasteiden parantaminen vihreässä ja digitaalisessa teknologiassa tarvittavien 
metallien ja mineraalien osalta EU:ssa voisi auttaa Eurooppaa parantamaan 
häiriönsietokykyään pyrittäessä strategiseen avoimeen autonomiaan;

4. korostaa, että näiden toimitusketjujen on oltava avoimia ja paremmin jäljitettäviä, ja 
kehottaa komissiota käsittelemään valmisteilla olevassa EU:n tekstiilistrategiassa 
erityisesti resurssien tehokasta käyttöä ja kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja 
vaateteollisuuden alalla;

5. korostaa tässä yhteydessä, että kiertotaloutta koskevaan toimintasuunnitelmaan on 
sisällytettävä häiriönsietokyvyn näkökulma ja että EU:n kauppakumppaneiden kanssa 
on pyrittävä parantamaan tuotantoketjujen häiriönsietokykyä, luomaan muutosjoustavat 
työmarkkinat ja parantamaan ympäristön palautumis- ja kestokykyä; kehottaa 
soveltamaan unionin kauppapolitiikassa sellaista julkisia hankintoja koskevaa 
toimintamallia, jolla suositaan julkisissa tarjouskilpailuissa kestäviä, korjattavia sekä 
kierrätettyjä tai kierrätettäviä materiaaleja ja jossa käytetään hajauttamisstrategioita 
niiden häiriönsietokykyä edistävän vaikutuksen vuoksi;

6. suhtautuu myönteisesti suunnitteilla olevaan kiertoelektroniikka-aloitteeseen ja 
korostaa, että tässä yhteydessä on määritettävä, kuinka voidaan toteuttaa 
elektroniikkaromun vienti uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi; pitää valitettavana, 
että Euroopan unionista peräisin oleva elektroniikkaromu lajitellaan usein 
kehitysmaissa, missä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia ei aina noudateta; korostaa, 
että Euroopan kiertotaloudella olisi edistettävä paremmin työolojen kohentamista 
muualla maailmassa; korostaa, että niin kauan kuin ei ole varmuutta siitä, kierrätetäänkö 
EU:sta viety jäte kolmansissa maissa noudattaen tiukkoja sosiaali-, terveys- ja 
ympäristönormeja, ensisijaisena tavoitteena olisi pidettävä sitä, että parannetaan 
jätteiden kierrätystä EU:n rajojen sisällä;

7. muistuttaa, että ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
koskevien lisätoimenpiteiden hyväksymisen lisäksi EU:n on puututtava myös 
hiilijalanjälkeen, joka aiheutuu tuontitavaroiden kysynnästä EU:ssa; kehottaa 
komissiota määrittämään ja poistamaan vihreän kasvun ja ekoinnovoinnin esteet sekä 
sellaiset esteet, jotka estävät EU:n ulkopuolelta peräisin olevien kiertotalouden 
tuotteiden pääsyn markkinoille tai rajoittavat sitä; kehottaa komissiota selvittämään 
mahdollisuuksia ja etuja, joita tiettyjen tuotteiden tullien alentamisella olisi 
kiertotalouden kehityksen edistämiseksi, myös yleisen tullietuusjärjestelmän meneillään 
olevan uudelleentarkastelun yhteydessä; kannustaa tässä yhteydessä komissiota 
lisäämään kiertotalousulottuvuuden ympäristöhyödykesopimuksesta käytävien 
neuvottelujen piiriin, joita olisi tehostettava; kehottaa komissiota ottamaan huomioon 
unionin pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet, auttamaan pk-yrityksiä 
esimerkiksi kannustimien avulla liittämään kiertotalouden liiketoimintamalleihinsa ja 
tukemaan näitä yrityksiä kiertotalouden tuotteiden vientiä koskevien 
liiketoimintastrategioidensa täytäntöönpanossa, erityisesti ottamalla käyttöön 
alkuperäsääntöjä koskevan riskinarviointivälineen, jollaista komissio parhaillaan 
harkitsee; kehottaa komissiota toimimaan WTO:ssa tiennäyttäjänä ja käsittelemään 
tuotteita niiden hiilisisällön mukaan, mikä auttaa tasapuolistamaan sääntelyä;
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8. suhtautuu myönteisesti siihen, että olemassa oleviin kauppasopimuksiin on sisällytetty 
erilaisia kiertotalousnäkökohtia kestävää kehitystä koskevissa luvuissa ja että 
kiertotalous mainitaan nimenomaisesti parhaillaan neuvoteltavina olevissa tulevissa 
sopimuksissa; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki saatavilla olevat kaupan 
välineet, myös vapaakauppasopimukset, heijastavat kiertotalouden tavoitteita, ja 
sisällyttämään sopimuksiin vankkoja, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia kestävää 
kehitystä koskevia lukuja – pitäen mielessä kestävään kehitykseen liittyvät 
vaikutustenarviointimekanismit, jotka ovat WTO:n standardien mukaisia – sekä 
kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja, jotka edistävät kierrätysmateriaalien kauppaa 
primääriraaka-aineiden kaupan sijaan; kehottaa komissiota arvioimaan, miten voidaan 
lisätä kierrätettyjen tavaroiden kauppaa ja samalla säilyttää korkeat laatunormit ja 
kuluttajansuoja; ehdottaa, että kiertotaloutta olisi käsiteltävä monialaisesti kaikissa 
asiaankuuluvissa vapaakauppasopimusten luvuissa; korostaa, että kauppasopimusten 
tehokas valvonta on ensisijaisen tärkeä tehtävä EU:n kauppasopimusten noudattamista 
ja täytäntöönpanoa valvovalle virkamiehelle; kehottaa komissiota käymään keskusteluja 
unionin voimassa olevien vapaakauppasopimusten sopimuskumppaneiden kanssa siitä, 
edistävätkö sopimukset siirtymistä kiertotalouteen; korostaa mahdollisuutta käyttää 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin sisältyviä yhteistyömekanismeja, jotta 
voidaan edistää kiertotaloutta yhdessä kolmansien maiden kanssa; kehottaa komissiota 
ajamaan WTO:ssa sitä, että valmistus- ja tuotantomenetelmät hyväksyttäisiin 
erottavaksi tekijäksi tuotteiden välillä erityisesti kiertotalouden tuotantomenetelmien 
osalta;

9. kannustaa komissiota käymään avointa keskustelua sääntelystä ja tekemään yhteistyötä 
EU:n kauppakumppaneiden kanssa kiertotalouden tavoitteiden tukemiseksi edelleen; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan toimia kansainvälisillä foorumeilla 
(UNCTAD, WTO, G20 ja G7) kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman 
toteuttamiseksi ja maailmanlaajuisesti kansainvälisten kumppaneiden kanssa 
tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi selvittämällä digitaalisten 
tuotepassien käyttöönoton mahdollisuutta, jotta voitaisiin edistää tuotteen sisältöön, 
hiilijalanjälkeen ja kierrätettävyyteen liittyvien tietojen saatavuutta, mahdollistaa 
parempi kierto, edistää laajennettua tuottajavastuuta ja kestäviä kuluttajavalintoja; 
ehdottaa tässä yhteydessä lisäksi, että komissio osallistuu asianmukaisten monenvälisten 
organisaatioiden toimiin sopiakseen sellaisesta tuotteen kierrätettävyydestä kertovasta 
kansainvälisestä merkinnästä, joka kuluttajien on helppo ymmärtää; korostaa lisäksi, 
että erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten vähemmän kehittyneet 
kumppanimaat voivat osallistua ja hyötyä kiertotaloudesta; kehottaa arvioimaan EU:n 
sisäisten kierrätysasteiden nousun vaikutuksia maihin, jotka ovat vahvasti riippuvaisia 
jätteiden tuonnista; kehottaa komissiota sisällyttämään kiertotalouden periaatteet 
erityisesti strategiaansa ”Tavoitteena kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia”; 
kehottaa komissiota hyödyntämään kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötä ja GSP+:aa 
avustaessaan kehitysmaita omaksumaan kiertotalouden käytäntöjä, kuten 
tuotestandardeja;

10. korostaa, että kun jätevirtojen vienti EU:sta toteutetaan sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella, puhtaalla ja hallitulla tavalla, voidaan luoda kolmansille maille 
mahdollisuuksia, ja että kun tuotantokeskukset sijaitsevat lähellä kierrätyslaitoksia, 
voidaan saada taloudellisia tehokkuushyötyjä ja synnyttää kierrätyksen ”mestareita”, 
joiden lajittelu- ja käsittelyinfrastruktuuri on ensiluokkaista ja jotka siten kasvattavat 
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kierrätysmääriä ja parantavat kierrätyksen laatua maailmanlaajuisesti;

11. korostaa, että uusioraaka-aineiden tai käytettyjen tavaroiden kauppaan liittyy riski 
jätteen dumppauksesta, koska Euroopassa ympäristönormit ovat tiukemmat kuin 
kolmansissa maissa, ja toteaa, että jätteen dumppaus heikentäisi globaalien ilmasto- ja 
ympäristötoimien tehoa ja haittaisi kestävää siirtymää kolmansissa maissa;

12. korostaa, että on tärkeää tukea maataloustuotteita ja paikallisten maatilojen tuottamia 
elintarvikkeita sekä edistää niiden kulutusta.
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