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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat een strategisch handelsbeleid een essentieel instrument is om de transitie 
naar de circulaire economie en de Agenda voor duurzame ontwikkeling van de EU en 
de VN tegen 2030 wereldwijd te bevorderen en benadrukt derhalve dat ervoor moet 
worden gezorgd dat handels- en investeringsovereenkomsten stroken met het beleid 
voor de circulaire economie; acht het noodzakelijk juridisch sluitende bepalingen op te 
nemen in handelsovereenkomsten om de relevante EU-wetgeving inzake de circulaire 
economie te vrijwaren met betrekking tot het begrip handelsbarrière; onderstreept dat 
meer hergebruik, reparatie, herproductie en recycling de afhankelijkheid van de EU van 
de invoer van grondstoffen kan verminderen; wijst op de noodzaak om economische 
groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen om de duurzaamheid en 
veerkracht van de mondiale waardeketens op de lange termijn te waarborgen, met 
instandhouding van eerlijke concurrentie, en herinnert aan de noodzaak van 
afvalvermindering; vraagt de Commissie de EU-grondstoffenstrategie 
dienovereenkomstig aan te passen; benadrukt dat de overgang van een lineaire naar een 
circulaire economie in alle opzichten inclusief en op samenwerking gebaseerd dient te 
zijn;

2. erkent dat het nodig is een omvattend rechtskader voor de circulaire economie te 
ontwikkelen, dat de EU voordeel zal opleveren bij het opstellen van relevante normen, 
ook op internationaal niveau; verzoekt de Commissie de controle op de 
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering 
ervan te verscherpen, in overeenstemming met het Verdrag van Bazel, met inbegrip van 
de amendementen van 2019 met betrekking tot de grensoverschrijdende overbrenging 
van kunststofafval; betreurt het ontbreken van internationale en Europese normen 
inzake afvalkwaliteit, secundaire grondstoffen en gerecyclede, geherproduceerde en 
gerepareerde goederen, alsook het ontbreken van eindeafvalcriteria, omdat dit een 
levensvatbaar handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de circulaire economie in de weg 
staat; is van mening dat de harmonisering en standaardisering van de internationale en 
Europese normen ter zake zeer bevorderlijk zou zijn voor de integratie van de 
doelstellingen van de circulaire economie in het handelsbeleid; verzoekt de Commissie 
derhalve geharmoniseerde normen inzake afvalkwaliteit, gerecyclede materialen, 
recyclebaarheid, repareerbaarheid en eindeafvalcriteria, alsook normen inzake 
recyclebaar afval voor te stellen, en deze in toekomstige vrijhandelsovereenkomsten op 
te nemen en op internationaal niveau in te voeren, samen met nieuwe initiatieven voor 
infrastructuur die een hoogwaardige gescheiden inzameling verzekert; brengt in 
herinnering dat de Commissie in het kader van de Europese Green Deal heeft toegezegd 
dat de EU de uitvoer van afval naar landen buiten de EU zal stopzetten; is daarom van 
mening dat een herziening van de verordening betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen een kans biedt om een einde te maken aan de uitvoer van de 
afvalproblemen van de EU en is daarom ingenomen met de aangekondigde herziening 
van deze verordening door de Commissie;
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3. merkt op dat bij de overgang naar een circulaire economie bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan belangrijke toeleveringsketens waar de EU bijzonder afhankelijk is 
van onbetrouwbare grondstofbronnen en waardeketens waar de ecologische voetafdruk 
van de EU aanzienlijk is en moet worden verminderd; meent dat de circulaire economie 
een instrument kan zijn om het concurrentievermogen van de EU te maximaliseren; 
herinnert eraan dat onnodige regeldruk moet worden vermeden en dat een gelijk 
speelveld voor EU-bedrijven moet worden gewaarborgd; benadrukt dat een verbetering 
van de Europese recyclingpercentages voor de in groene en digitale technologieën 
gebruikte metalen en mineralen Europa zou kunnen helpen zijn veerkracht te 
verbeteren, in overeenstemming met het streven naar een open strategische autonomie;

4. onderstreept dat er behoefte is aan transparantie en een betere traceerbaarheid in deze 
belangrijke toeleveringsketens, en verzoekt de Commissie met name het efficiënte 
gebruik van hulpbronnen alsook duurzame productie- en consumptiepatronen in de 
kledingbranche aan te pakken in het kader van de toekomstige EU-strategie voor textiel;

5. benadrukt in dit verband de noodzaak om het aspect veerkracht te integreren in het 
actieplan voor de circulaire economie en samen met onze handelspartners maatregelen 
te nemen met het oog op een grotere veerkracht in de productieketens, alsook een 
veerkrachtige arbeidsmarkt, en manieren te vinden om de veerkracht van ons milieu te 
vergroten; pleit voor een benadering van overheidsopdrachten in ons handelsbeleid 
waarbij voor inschrijvingen de voorkeur wordt gegeven aan duurzame, repareerbare en 
gerecyclede of recyclebare materialen en die ruimte biedt aan decentralisatiestrategieën 
omdat deze veerkracht in de hand werken;

6. is ingenomen met het initiatief voor herbruikbare elektronica en benadrukt dat in deze 
context dient te worden vastgesteld hoe e-afval voor hergebruik en recycling kan 
worden uitgevoerd; betreurt het dat elektronica-afval uit de Europese Unie vaak met de 
hand wordt gesorteerd in ontwikkelingslanden waar gezondheids- en veiligheidsnormen 
niet altijd worden nageleefd; benadrukt dat de Europese circulaire economie meer moet 
bijdragen tot de verbetering van de arbeidsomstandigheden in andere delen van de 
wereld; herinnert eraan dat het verbeteren van de afvalrecycling binnen de EU-grenzen 
een prioriteit moet blijven wanneer onzeker is of uitgevoerd afval in derde landen wordt 
gerecycled met inachtneming van strenge sociale, gezondheids- en milieunormen;

7. herinnert eraan dat de EU niet alleen maatregelen moet nemen om de doelstelling van 
koolstofneutraliteit tegen 2050 te verwezenlijken, maar daarnaast ook de 
koolstofvoetafdruk als gevolg van de vraag in de EU naar ingevoerde producten moet 
aanpakken; verzoekt de Commissie hinderpalen voor groene groei en eco-innovatie, en 
die welke de markttoegang voor circulaire producten van buiten de EU belemmeren of 
beperken, te identificeren en weg te werken; verzoekt de Commissie de mogelijkheden 
en voordelen van een verlaging van de tarieven en niet-tarifaire belemmeringen voor 
bepaalde producten en diensten te onderzoeken, teneinde de ontwikkeling van de 
circulaire economie te bevorderen, ook in de context van de lopende herziening van het 
EU-stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP); moedigt de Commissie in dit verband 
aan de dimensie van de circulaire economie op te nemen in de onderhandelingen over 
de overeenkomst inzake milieugoederen, die moeten worden geïntensiveerd; verzoekt 
de Commissie rekening te houden met de specifieke behoeften van de kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU, kmo’s te helpen om de circulaire 
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economie in hun bedrijfsmodel te integreren, onder meer door stimulansen, en hen te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van bedrijfsstrategieën voor de uitvoer van 
circulaire producten, met name door de invoering van een risicobeoordelingsinstrument 
voor oorsprongsregels, zoals momenteel door de Commissie wordt overwogen; 
verzoekt de Commissie in de WTO het voortouw te nemen om producten te benaderen 
op basis van hun koolstofgehalte en zo op regelgevingsgebied te zorgen voor een gelijk 
speelveld;

8. is ingenomen met de opname van verschillende aspecten van de circulaire economie in 
de bestaande handelsovereenkomsten, via de hoofdstukken over duurzame 
ontwikkeling, alsook met de opname van een expliciete vermelding van de circulaire 
economie in toekomstige overeenkomsten waarover momenteel wordt onderhandeld; 
vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat alle beschikbare handelsinstrumenten, met 
inbegrip van vrijhandelsovereenkomsten, de doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen, rekening houdend met 
effectbeoordelingsmechanismen inzake duurzaamheid die in overeenstemming zijn met 
de WTO-normen, alsmede concurrerende bedrijfsmodellen die de handel in gerecyclede 
grondstoffen, en niet die in primaire grondstoffen, bevorderen; verzoekt de Commissie 
na te gaan hoe de handel in gerecyclede goederen kan worden versterkt zonder afbreuk 
te doen aan hoge kwaliteitsnormen en consumentenbescherming; stelt voor om de 
circulaire economie op horizontale wijze aan de orde te stellen in alle relevante 
hoofdstukken van vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt dat de doeltreffende 
handhaving van handelsovereenkomsten als een prioritaire taak van het hoofd 
handhaving voor de handel moet worden beschouwd; verzoekt de Commissie met onze 
partners in bestaande vrijhandelsovereenkomsten een dialoog aan te gaan over de vraag 
of deze overeenkomsten de overgang naar een circulaire economie ondersteunen; wijst 
op de kans om samenwerkingsmechanismen van hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling te benutten om samen met derde landen de circulaire economie 
te bevorderen; verzoekt de Commissie bij de WTO vooruitgang te boeken inzake de 
erkenning van procedés en productiemethoden (PPM’s) als element om onderscheid te 
maken tussen producten, met bijzondere nadruk op circulaire productiemethoden;

9. moedigt de Commissie aan om met de EU-handelspartners een open en transparante 
dialoog aan te gaan en samen te werken om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; verzoekt de Commissie en de lidstaten zich in 
internationale fora (UNCTAD, WTO, G20, G7) extra inspanningen te getroosten om de 
EU-agenda inzake de circulaire economie uit te voeren en samen met de internationale 
partners te zorgen voor een wereldwijd gelijk speelveld, door de mogelijkheid van 
digitale productpaspoorten te overwegen om de beschikbaarheid van gegevens over de 
samenstelling, de koolstofvoetafdruk en recyclebaarheid van het product te bevorderen, 
de circulariteit te verbeteren, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te stimuleren 
en consumenten aan te zetten tot duurzame keuzes; stelt in dit verband tevens voor dat 
de Commissie zich met de relevante multilaterale organisaties inzet voor een akkoord 
over een internationaal, voor de consument begrijpelijk etiket dat aangeeft of een 
product recyclebaar is; benadrukt voorts dat bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de manier waarop minder ontwikkelde partnerlanden aan de circulaire economie 
kunnen deelnemen en ervan kunnen profiteren; dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages binnen de EU voor landen die sterk 
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afhankelijk zijn van de invoer van afval; vraagt de Commissie in het bijzonder de 
beginselen van de circulaire economie te integreren in haar strategiedocument “Naar 
een brede strategie met Afrika”; vraagt de Commissie hulp voor handel en de SAP plus-
regeling te gebruiken om ontwikkelingslanden te helpen bij het invoeren van praktijken 
op het gebied van de circulaire economie, waaronder productnormen;

10. wijst erop dat wanneer afvalstromen op een sociaal rechtvaardige, schone en 
beheersbare manier uit de EU worden uitgevoerd, dit kansen kan opleveren voor derde 
landen en kan leiden tot meer economische efficiëntie wanneer productieknooppunten 
zich dicht bij recyclinginstallaties bevinden, waardoor “recyclingkampioenen” ontstaan 
met uitmuntende sorteer- en verwerkingsinfrastructuur, hetgeen het volume en de 
kwaliteit van de gerecyclede materialen ten goede komt;

11. waarschuwt voor het risico van milieudumping wanneer secundaire grondstoffen of 
tweedehandsgoederen worden verhandeld omdat de milieunormen in Europa strenger 
zijn dan in derde landen, waardoor wereldwijde klimaat- en milieuacties worden 
ondermijnd en de duurzame transitie in derde landen wordt belemmerd;

12. benadrukt het belang om de consumptie van landbouwproducten en levensmiddelen uit 
de lokale landbouw te bevorderen.
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