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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a stratégiai kereskedelempolitika a körforgásos gazdaságra való 
átállás és az EU és az ENSZ fenntartható fejlődési menetrendje 2030-ra történő globális 
végrehajtásának lényeges eszköze, és ezért hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
kereskedelmi és beruházási megállapodások összhangban álljanak a körforgásos 
gazdaság politikáival; úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodásokban jogilag 
megalapozott rendelkezésekre van szükség annak érdekében, hogy a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó uniós jogszabályok ne tartozzanak a kereskedelmi akadályok 
fogalmába; hangsúlyozza, hogy a fokozott újrahasználat, javítás, újragyártás és 
újrafeldolgozás csökkentheti az Unió nyersanyag-behozataltól való függőségét; rámutat 
arra, hogy a gazdasági növekedést el kell választani az erőforrás-felhasználástól a 
globális értékláncok hosszú távú fenntarthatóságának és ellenálló képességének 
biztosítása érdekében, a tisztességes verseny fenntartása mellett, és emlékeztet arra, 
hogy csökkenteni kell a hulladék mennyiségét; felhívja a Bizottságot, hogy ennek 
megfelelően igazítsa ki az Unió nyersanyag-stratégiáját; hangsúlyozza, hogy a 
lineárisról a körforgásos gazdaságra való átállásnak minden szempontból inkluzívnak 
kell lennie és az együttműködésen kell alapulnia;

2. elismeri, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozóan olyan átfogó jogi keretre van 
szükség, amely előnyt biztosít az Unió számára a vonatkozó szabványok 
kidolgozásában, nemzetközi szinten is; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a veszélyes 
hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzését a 
Bázeli Egyezménynek megfelelően, beleértve annak a műanyag hulladékok 
országhatárokat átlépő szállítására vonatkozó 2019. évi módosításait is; fájlalja a 
hulladék minőségére, a másodlagos nyersanyagokra, valamint az újrafeldolgozott, 
újragyártott és javított javakra vonatkozó nemzetközi és európai szabványok hiányát, 
illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok hiányát, mivel az 
akadályozza a körforgásos gazdaságot elősegítő, életképes kereskedelempolitikát; úgy 
véli, hogy a nemzetközi és európai normák harmonizálása és szabványosítása 
nagymértékben hozzájárulna a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek a 
kereskedelempolitikába történő integrálásához; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő harmonizált szabványokat a hulladék minőségére, az újrafeldolgozott 
anyagokra, az újrafeldolgozhatóságra, a javíthatóságra, a hulladékstátusz megszűnésére 
vonatkozó kritériumokra, valamint az újrafeldolgozható hulladékra vonatkozóan, ezeket 
építse be a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásokba, és nemzetközi szinten 
vezesse be azokat a minőségi szelektív gyűjtést biztosító, megfelelő infrastruktúrákra 
vonatkozó új kezdeményezésekkel együtt; emlékeztet a Bizottság által az európai zöld 
megállapodásban tett kötelezettségvállalásra, miszerint az EU véget vet annak, hogy az 
Unión kívülre exportálja a hulladékát; ezért úgy véli, hogy a hulladékszállításról szóló 
rendelet felülvizsgálata lehetőséget ad arra, hogy megszüntessék az EU 
hulladékexportjának problémáját, és ezért üdvözli, hogy a Bizottság bejelentette e 
rendelet felülvizsgálatát;
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3. megjegyzi, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás során különös figyelmet kell 
fordítani azokra a kulcsfontosságú ellátási láncokra, amelyekben különösen nagy az 
Unió bizonytalan nyersanyag-forrásoktól való függősége, és azokra az értékláncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma jelentős, és mérséklésre szorul; úgy véli, 
hogy a körforgásos gazdaság eszközként szolgálhatna az EU versenyképességének 
maximalizálásához; emlékeztet arra, hogy az indokolatlan szabályozási terheket el kell 
kerülni, és hogy garantálni kell az egyenlő versenyfeltételeket az uniós vállalatok 
számára; hangsúlyozza, hogy ha a zöld és digitális technológiákhoz szükséges fémek és 
ásványi anyagok tekintetében javulna Európa újrafeldolgozási rátája, az hozzásegítené 
Európát ahhoz, hogy növelje rezilienciáját a nyitott stratégiai autonómiára való törekvés 
szellemében;

4. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az átláthatóságot és a nyomon követhetőséget e fő 
ellátási láncokban, és felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőbeli uniós textilstratégia 
keretében foglalkozzon különösen az erőforrások hatékony felhasználásával és a 
fenntartható termelési és fogyasztási szerkezettel a ruházati ágazatban;

5. hangsúlyozza, hogy a reziliencia szempontját be kell építeni a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó cselekvési tervbe, és a kereskedelmi partnereinkkel közösen foglalkozni kell 
a termelési láncok rezilienciájának növelésével, a reziliens munkaerőpiaccal és a 
környezetünk ellenálló képessége növelésének módjaival; egy olyan közbeszerzési 
megközelítés bevezetését szorgalmazza a kereskedelempolitikában, amely a tartós, 
javítható, újrahasznosított vagy újrahasznosítható anyagokat részesíti előnyben a 
közbeszerzési eljárások során, és amely decentralizációs stratégiákat alkalmaz amiatt, 
hogy ezek hozzájárulnak a rezilienciához;

6. üdvözli a tervezett „körforgásos elektronikai kezdeményezést”, és hangsúlyozza, hogy 
ebben az összefüggésben meg kell határozni, hogyan lehet az e-hulladékot 
újrafelhasználás és újrafeldolgozás céljából exportálni; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az Európai Unióból származó elektronikus hulladékokat gyakran a fejlődő országokban 
válogatják szét, ahol az egészségügyi és biztonsági normákat nem mindig tartják 
tiszteletben; hangsúlyozza, hogy az európai körforgásos gazdaságnak jobban hozzá kell 
járulnia a munkakörülmények javításához a világ más részein; emlékeztet arra, hogy 
amennyiben bizonytalan, hogy az exportált hulladékot a magas szintű szociális, 
egészségügyi és környezetvédelmi normákat tiszteletben tartva dolgozzák-e fel újra a 
harmadik országokban, a hulladék uniós határokon belüli újrafeldolgozását kell 
előnyben részesíteni;

7. emlékeztet arra, hogy amellett, hogy intézkedéseket kell elfogadni annak érdekében, 
hogy az EU 2050-ig elérje a éghajlat-semlegességi célkitűzést, kezelni kell az EU 
importált termékek iránti keresletének szénlábnyomát is; felhívja a Bizottságot, hogy 
tárja fel és számolja fel a zöld növekedés és az ökoinnováció előtt álló akadályokat, 
valamint azokat, amelyek akadályozzák vagy korlátozzák az Unión kívülről származó 
körforgásos termékek és szolgáltatások piacra jutását; felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó vámok és nem 
vámjellegű akadályok csökkentésének lehetőségeit és előnyeit a körforgásos gazdaság 
fejlődésének ösztönzése érdekében, többek között az EU általános vámkedvezmény-
rendszerének (GSP) folyamatban lévő felülvizsgálatával összefüggésben; e tekintetben 
arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a környezeti termékekről szóló megállapodásról 
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folytatott, felgyorsítandó tárgyalások hatókörét egészítse ki a körforgásos gazdaság 
dimenziójával; felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az uniós kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) különleges szükségleteit, segítse a kkv-kat a körforgásos 
gazdaság üzleti modelljükbe való integrálásában, többek között ösztönzők révén, és 
támogassa őket a körforgásos termékek exportjára vonatkozó üzleti stratégiák 
végrehajtásában, különösen a Bizottság által jelenleg vizsgált, a származási szabályokra 
vonatkozó kockázatértékelési eszköz bevezetése révén; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
WTO-n belül járjon élen a termékek széntartalmuk alapján történő kezelésében, ami az 
egyenlő szabályozási feltételek megteremtésének egyik módja;

8. üdvözli – a fenntartható fejlődésről szóló fejezetek révén – a körforgásos gazdaság 
különböző aspektusainak a meglévő kereskedelmi megállapodásokba történő beépítését, 
valamint a körforgásos gazdaság egyértelmű említését a jelenleg tárgyalás alatt álló 
jövőbeli megállapodásokban; nyomatékosan kéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy valamennyi rendelkezésre álló kereskedelmi eszköz, többek között a 
szabadkereskedelmi megállapodások is tükrözzék a körforgásos gazdaság célkitűzéseit 
azáltal, hogy a fenntartható fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező erejű és 
érvényesíthető fejezeteket tartalmaznak – figyelembe véve, hogy a fenntarthatósági 
hatásvizsgálat összhangban áll a WTO normáival –, valamint versenyképes üzleti 
modelleket, amelyek az elsődleges anyagok helyett inkább az újrafeldolgozott anyagok 
kereskedelmét ösztönzik; felszólítja a Bizottságot annak vizsgálatára, hogyan lehet 
egyensúlyba hozni az újrafeldolgozott termékek kereskedelmének ösztönzését és 
szigorú minőségi normák és fogyasztóvédelem fenntartásával; javasolja, hogy a 
körforgásos gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak a szabadkereskedelmi 
megállapodások valamennyi vonatkozó fejezetében; hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek a kereskedelmi megállapodások tényleges 
megerősítését prioritásként kell kezelnie; felhívja a Bizottságot, hogy kezdjen 
párbeszédet partnereinkkel a jelenlegi szabadkereskedelmi megállapodások keretében 
arról, hogy e megállapodások támogatják-e a körforgásos gazdaságra való átállást; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó (TSD) 
fejezetek együttműködési mechanizmusait fel lehet használni arra, hogy együtt 
dolgozzanak a harmadik országokkal a körforgásos gazdaság előmozdításán; felszólítja 
a Bizottságot, hogy érjen el haladást a WTO-ban a folyamatok és a gyártási módszerek 
elismerése terén a termékek közötti különbségtétel egyik elemeként, külön hangsúlyt 
helyezve a körforgásos jellegű gyártási módszerekre;

9. bátorítja a Bizottságot, hogy a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek további támogatása 
érdekében folytasson nyílt és átlátható párbeszédet és együttműködést az Unió 
kereskedelmi partnereivel; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek 
további erőfeszítéseket a nemzetközi fórumokon (UNCTAD, WTO, G20, G7) a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós menetrend megvalósítása érdekében, és 
biztosítsanak globális szinten egyenlő versenyfeltételeket a nemzetközi partnerekkel 
annak révén, hogy feltérképezik a digitális útlevelek koncepcióját a termékek 
tartalmával, szénlábnyomával és újrafeldolgozhatóságával kapcsolatos adatok 
rendelkezésre állásának előmozdítása, a jobb körforgás lehetővé tétele, a kiterjesztett 
gyártói felelősség előmozdítása, valamint a fenntartható fogyasztói döntések 
előmozdítása érdekében; e tekintetben javasolja továbbá, hogy a Bizottság vegyen részt 
a vonatkozó multilaterális szervezetekben, hogy megállapodás szülessen egy olyan, a 
fogyasztók számára könnyen érthető nemzetközi címkéről, amely jelzi, hogy a terméket 
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újra fel lehet-e dolgozni; hangsúlyozza továbbá, hogy különös figyelmet kell fordítani a 
kevésbé fejlett partnerországok részvételének módjára és arra, hogy a körforgásos 
gazdaság milyen előnyökkel járhat számukra; kéri, hogy vizsgálják meg az Unión belüli 
fokozott újrafeldolgozási aránynak a hulladékimportra erősen támaszkodó országokra 
gyakorolt hatását; felhívja a Bizottságot, hogy a körforgásos gazdaság elveit építse be 
„Az Afrikával kapcsolatos átfogó stratégia felé” című stratégiájába; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a kereskedelemösztönző támogatással és a GSP+ előírással segítsen a 
fejlődő országoknak a körforgásos gazdaság gyakorlatainak bevezetésében, beleértve a 
termékszabványokat is;

10. rámutat arra, hogy ha a hulladékáramokat társadalmilag méltányos, tiszta és kezelhető 
módon exportálják az EU-ból, lehetőségeket lehet teremteni a harmadik országok 
számára, és gazdasági hatékonyságnövekedés érhető el, ha a gyártási központok az 
újrafeldolgozó üzemek közelében vannak, aminek eredményeként a kiemelkedő 
válogató és feldolgozó infrastruktúrával rendelkező újrafeldolgozó „bajnokok” jönnek 
létre, fellendítve az újrafeldolgozás globális mennyiségét és minőségét;

11. hangsúlyozza a környezetvédelmi dömping kockázatát a másodlagos nyersanyagokkal 
vagy használt cikkekkel való kereskedés esetében, mert Európában szigorúbbak a 
környezetvédelmi normák, mint a harmadik országokban, ami aláássa a globális 
éghajlat- és környezetvédelmi fellépéseket, és akadályozza a fenntartható átállást a 
harmadik országokban;

12. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani és meg kell könnyíteni a helyi gazdaságokból 
származó mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek fogyasztását.
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