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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka stratēģiska tirdzniecības politika ir būtisks instruments, ar ko visā pasaulē 
veicināt pāreju uz aprites ekonomiku un ES un ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 
līdz 2030. gadam, un tādēļ uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai tirdzniecības un 
investīciju nolīgumi būtu saskaņoti ar aprites ekonomikas politiku; uzskata, ka 
tirdzniecības nolīgumos ir vajadzīgi juridiski pamatoti noteikumi, lai attiecīgos ES 
tiesību aktus par aprites ekonomiku aizsargātu pret tirdzniecības šķēršļiem; uzsver, ka 
plašāka atkalizmantošana, remontēšana, atjaunošana un reciklēšana var samazināt ES 
atkarību no izejmateriālu importa; norāda, ka ekonomiskā izaugsme ir jānošķir no 
resursu izmantošanas, lai nodrošinātu globālo vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju un 
noturību, vienlaikus saglabājot godīgu konkurenci, un atgādina, ka ir jāsamazina 
atkritumu daudzums; aicina Komisiju attiecīgi pielāgot ES izejvielu stratēģiju; uzsver, 
ka pārejai no lineārās uz aprites ekonomiku visos aspektos ir jābūt iekļaujošai un 
sadarbīgai;

2. atzīst vajadzību izstrādāt vispusīgu tiesību aktu kopumu aprites ekonomikas jomā, kas 
dos ES priekšrocības attiecīgu standartu izstrādē, tostarp starptautiskā līmenī; aicina 
Komisiju stiprināt kontroli pār bīstamo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un 
aizvākšanu saskaņā ar Bāzeles konvenciju, tostarp tās 2019. gada grozījumiem attiecībā 
uz plastmasas atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu; pauž nožēlu par to, ka trūkst 
starptautisku un Eiropas standartu attiecībā uz atkritumu kvalitāti, otrreizējām 
izejvielām un reciklētām, atjaunotām un remontētām precēm, kā arī atkritumu stadijas 
beigu kritēriju, jo tas liek šķēršļus dzīvotspējīgai tirdzniecības politikai, kura var 
veicināt aprites ekonomiku; uzskata, ka starptautisku un Eiropas normu saskaņošana un 
standartizēšana šajā jomā būtiski veicinātu aprites ekonomikas mērķu integrēšanu 
tirdzniecības politikā; tādēļ aicina Komisiju iesniegt saskaņotus standartus attiecībā uz 
atkritumu kvalitāti, reciklētiem materiāliem, reciklējamību, remontējamību, atkritumu 
stadijas beigu kritērijiem un standartiem attiecībā uz reciklējamiem atkritumiem, lai tos 
iekļautu turpmākajos BTN un ieviestu starptautiskā līmenī kopā ar jaunām iniciatīvām 
par piemērotu infrastruktūru, kas nodrošina kvalitatīvu dalīto savākšanu; atgādina 
Komisijas apņemšanos, kas iekļauta Eiropas zaļajā kursā, pārtraukt atkritumu eksportu 
uz trešām valstīm; tādēļ uzskata, ka regulas par atkritumu sūtījumiem pārskatīšana dotu 
iespēju izbeigt problēmas, kas saistītas ar ES atkritumu eksportu, un tādēļ atzinīgi vērtē 
Komisijas paziņojumu par minētās regulas pārskatīšanu;

3. norāda, ka, pārejot uz aprites ekonomiku, īpaša uzmanība jāpievērš galvenajām 
piegādes ķēdēm, kurās ES ir īpaši liela atkarība no neskaidriem izejvielu avotiem, un 
vērtību ķēdēm, kurās ES vides pēdas nospiedums ir ievērojams un būtu jāsamazina; 
uzskata, ka aprites ekonomika varētu būt instruments, ar ko maksimāli palielināt ES 
konkurētspēju; atgādina, ka nedrīkstētu pieļaut nevajadzīgu regulatīvo slogu un ka būtu 
jānodrošina visiem ES uzņēmumiem vienlīdzīgi konkurences apstākļi; uzsver, ka to 
metālu un minerālu reciklēšanas līmeņa pieaugums, kas vajadzīgi zaļajām un 
digitālajām tehnoloģijām, varētu palīdzēt Eiropai uzlabot tās izturētspēju atbilstoši 
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virzībai uz atvērtu stratēģisko autonomiju;

4. uzsver, ka šajās piegādes ķēdēs ir vajadzīga pārredzamība un labāka izsekojamība, un 
aicina Komisiju gaidāmajā ES Tekstilizstrādājumu stratēģijā īpaši risināt jautājumu par 
resursu efektīvu izmantošanu un ilgtspējīgu ražošanu, kā arī patēriņa tendencēm 
apģērbu industrijā;

5. šajā sakarībā uzsver, ka noturības aspekts ir jāintegrē aprites ekonomikas rīcības plānā 
un ka kopā ar mūsu tirdzniecības partneriem ir jārisina jautājums par ražošanas ķēžu 
noturības palielināšanu, kā arī par noturīgu darba tirgu un iespējām stiprināt mūsu vides 
noturību; prasa tirdzniecības politikā paredzēt tādu pieeju publiskajam iepirkumam, kas 
publiskajos iepirkumos iekļauj ilgizturīgus, remontējamus un reciklētus vai 
reciklējamus materiālus un kas paredz decentralizētas stratēģijas to ieguldījumam 
noturībā dēļ;

6. atzinīgi vērtē plānoto Apritīgas elektronikas iniciatīvu un šajā saistībā uzsver 
nepieciešamību noteikt, kā e-atkritumus varētu eksportēt atkalizmantošanai un 
reciklēšanai; pauž nožēlu par to, ka Eiropas Savienības elektroniskos atkritumus bieži 
šķiro jaunattīstības valstīs, kurās ne vienmēr tiek ievēroti veselības un drošības 
standarti; uzsver, ka Eiropas aprites ekonomikai būtu labāk jāveicina darba apstākļu 
uzlabošana citās pasaules daļās; atgādina – ja nav skaidrības par to, vai eksportētie 
atkritumi trešās valstīs tiek pārstrādāti, ievērojot augstus sociālos, veselības un vides 
standartus, par prioritāti būtu jānosaka atkritumu reciklēšanas uzlabošana ES teritorijā;

7. atgādina, ka papildus ES oglekļneitralitātes mērķu sasniegšanai līdz 2050. gadam ir 
jārisina arī jautājums par oglekļa pēdu ES pieprasījumā pēc importētiem produktiem; 
aicina Komisiju apzināt un likvidēt šķēršļus zaļajai izaugsmei, ekoinovācijai un 
faktoriem, kas liedz vai ierobežo trešo valstu aprites produktu un pakalpojumu 
ienākšanu tirgū; aicina Komisiju izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz tarifu un ar 
tarifiem nesaistītu šķēršļu samazināšana konkrētiem produktiem un pakalpojumiem, lai 
veicinātu aprites ekonomikas attīstību, tostarp saistībā ar pašlaik notiekošo ES vispārējo 
preferenču sistēmas (VPS) pārskatīšanu; šajā sakarībā mudina Komisiju sarunās par 
Vides preču nolīgumu iekļaut un stiprināt aprites ekonomikas dimensiju; aicina 
Komisiju ņemt vērā ES mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) īpašās vajadzības, palīdzēt 
MVU integrēt aprites ekonomiku savā uzņēmējdarbības modelī, tostarp ar stimuliem, un 
atbalstīt tos uzņēmējdarbības stratēģiju īstenošanā attiecībā uz aprites produktu 
eksportu, jo īpaši ieviešot riska novērtēšanas instrumentu attiecībā uz izcelsmes 
noteikumiem, ko pašlaik apsver Komisija; aicina Komisiju uzņemties līderību PTO, 
risinot jautājumus par produktu iedalīšanu pēc to oglekļa satura, lai tādā veidā 
pielīdzinātu konkurences regulatīvos nosacījumus;

8. atzinīgi vērtē dažādu aprites ekonomikas aspektu iekļaušanu pašreizējo tirdzniecības 
nolīgumu ilgtspējīgas attīstības nodaļās, kā arī skaidru norādi uz aprites ekonomiku 
turpmākajos nolīgumos, par kuriem pašlaik notiek sarunas; mudina Komisiju 
nodrošināt, ka aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti visos pieejamajos tirdzniecības 
instrumentos, tostarp BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un izpildāmas sadaļas par 
ilgtspējīgu attīstību, taču paturot prātā to, ka ietekmes uz ilgtspēju novērtējuma 
mehānismiem jābūt saskaņā ar PTO standartiem, kā arī iekļaujot konkurētspējīgus 
uzņēmējdarbības modeļus, kas veicina reciklētu, nevis primāro izejmateriālu 
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tirdzniecību; aicina Komisiju izvērtēt iespējas reciklētu preču tirdzniecības veicināšanu 
līdzsvarot ar augstas kvalitātes standartu un patērētāju aizsardzības uzturēšanu; ierosina 
jautājumu par aprites ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot visās attiecīgajās BTN 
sadaļās; uzsver, ka tirdzniecības nolīgumu efektīvai izpildei ir jābūt galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga prioritāram uzdevumam; aicina Komisiju 
iesaistīties dialogā ar mūsu spēkā esošo BTN partneriem par to, vai šie nolīgumi 
atbalsta pāreju uz aprites ekonomiku; uzsver iespēju izmantot tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu sadarbības mehānismus, lai sadarbotos ar trešām valstīm 
aprites ekonomikas veicināšanā; aicina Komisiju panākt progresu PTO procesu un 
ražošanas metožu (PPM) atzīšanā par produktu nodalīšanas elementu, īpašu uzmanību 
pievēršot aprites ražošanas metodēm;

9. mudina Komisiju iesaistīties atvērtos un pārredzamos dialogos un sadarbībā ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai turpinātu atbalstīt aprites ekonomikas mērķus; aicina 
Komisiju un dalībvalstis turpināt centienus starptautiskos forumos (UNCTAD, PTO, 
G20, G7), lai īstenotu ES aprites ekonomikas programmu un pasaulē nodrošinātu ar 
starptautiskajiem partneriem vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot iespēju 
izpētīt digitālo pasu koncepciju, lai veicinātu tādu datu pieejamību, kas saistīti ar 
produkta saturu, oglekļa dioksīda pēdu un reciklējamību, nodrošinātu labāku apriti, 
veicinātu ražotāja paplašinātu atbildību (EPR), kā arī ilgtspējīgu patērētāju izvēli; šajā 
sakarībā arī ierosina Komisijai sadarboties ar attiecīgajām daudzpusējām organizācijām, 
lai panāktu vienošanos par starptautisku marķējumu, kas patērētājiem būtu viegli 
uztverams un norādītu, vai produkts ir reciklējams; turklāt uzsver, ka īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, kā mazāk attīstītās partnervalstis piedalās un var gūt labumu no aprites 
ekonomikas; prasa izvērtēt to, kā augstāks reciklēšanas līmenis ES teritorijā ietekmēs 
valstis, kas ir lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa; aicina Komisiju integrēt aprites 
ekonomikas principus tās stratēģijā “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju attiecībā uz 
Āfriku”; aicina Komisiju izmantot tirdzniecības atbalstu un VPS+, lai jaunattīstības 
valstīm palīdzētu ieviest aprites ekonomikas praksi, tostarp produktu standartus.

10. uzsver, ka atkritumu plūsmu eksportēšana no ES sociāli taisnīgā, tīrā un pārvaldāmā 
veidā var sniegt iespējas trešām valstīm, uzlabot ekonomikas efektivitāti, ja vien 
ražošanas centri atrodas netālu no reciklēšanas iekārtām, un izraisīt reciklēšanas līderu 
ar pirmšķirīgu šķirošanas un pārstrādes infrastruktūru veidošanos, kas radītu globālo 
reciklēšanas apjomu un kvalitātes pieaugumu;

11. uzsver vides dempinga risku, ko var radīt otrreizējo izejmateriālu vai lietotu preču 
tirdzniecība, jo Eiropā ir augstāki vides standarti nekā trešās valstīs, kas mazinātu 
globālo klimata un vides darbību nozīmi un kavētu ilgtspējīgu pārkārtošanos trešās 
valstīs;

12. uzskata, ka ir jāveicina un jāatbalsta vietējo lauksaimnieku saražoto lauksaimniecības 
un pārtikas produktu patēriņš.
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