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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że strategiczna polityka handlowa jest jednym z podstawowych narzędzi 
dążenia ku gospodarce o obiegu zamkniętym oraz realizacji Agendy UE i ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w skali światowej do 2030 r., a zatem zwraca uwagę, że 
istotne jest dbanie o to, by umowy handlowe i inwestycyjne były spójne z zasadami 
gospodarki o obiegu zamkniętym; uważa, że w umowach handlowych potrzebne są 
solidne przepisy umocowane prawem, aby uchronić stosowne prawodawstwo UE 
dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym przed etykietą bariery handlowej; 
podkreśla, że powszechniejsze ponowne użycie, naprawa, regeneracja produktów i 
recykling mogą zmniejszyć zależność UE od importu surowców; zwraca uwagę na 
potrzebę oddzielenia wzrostu gospodarczego od eksploatacji zasobów w celu 
zapewnienia długoterminowej stabilności i odporności globalnych łańcuchów wartości 
przy jednoczesnym stosowaniu zasad uczciwej konkurencji, a także przypomina o 
potrzebie ograniczenia ilości odpadów; wzywa Komisję do odpowiedniego 
dostosowania strategii UE w zakresie surowców; podkreśla, że przejście z gospodarki 
linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym musi pod każdym względem sprzyjać 
włączeniu społecznemu i opierać się na współpracy;

2. uznaje potrzebę opracowania kompleksowych ram prawnych dotyczących gospodarki o 
obiegu zamkniętym, co dałoby UE przewagę przy opracowywaniu stosownych norm, w 
tym na szczeblu międzynarodowym; wzywa Komisję do wzmocnienia kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych zgodnie z 
Konwencją bazylejską, w tym z poprawkami do niej z 2019 r. w sprawie 
transgranicznego przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych; ubolewa nad 
brakiem międzynarodowych i europejskich norm dotyczących jakości odpadów, 
surowców wtórnych oraz towarów poddawanych recyklingowi, regeneracji i naprawie, 
a także nad brakiem kryteriów zniesienia statusu odpadu, ponieważ utrudnia to 
prowadzenie sensownej polityki handlowej sprzyjającej gospodarce o obiegu 
zamkniętym; uważa, że harmonizacja i standaryzacja takich międzynarodowych i 
europejskich norm w znacznym stopniu przyczyniłyby się do uwzględniania celów 
gospodarki o obiegu zamkniętym w polityce handlowej; wzywa zatem Komisję do 
przedstawienia zharmonizowanych norm dotyczących jakości odpadów, materiałów 
pochodzących z recyklingu, zdolności do recyklingu, możliwości naprawy, kryteriów 
zniesienia statusu odpadu oraz norm dotyczących odpadów nadających się do 
recyklingu, a także do uwzględniania ich w przyszłych umowach o wolnym handlu i 
propagowania tych norm na szczeblu międzynarodowym wraz z nowymi inicjatywami 
dotyczącymi odpowiedniej infrastruktury zapewniającej wysokiej jakości selektywne 
zbieranie odpadów; przypomina o zobowiązaniu Komisji w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu do zaprzestania wywozu unijnych odpadów poza UE; uważa zatem, że 
przegląd rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów byłby okazją do 
powstrzymania wywozu problematycznych odpadów unijnych i w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez Komisję przegląd tego rozporządzenia;
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3. zauważa, że w procesie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym szczególną 
uwagę należy zwrócić na te kluczowe łańcuchy dostaw, które charakteryzują się w 
przypadku UE szczególnie wysoką zależnością od niepewnych źródeł surowców, oraz 
na te, które w przypadku UE odznaczają się znacznym śladem środowiskowym 
wymagającym redukcji; uważa, że gospodarka o obiegu zamkniętym mogłaby posłużyć 
za narzędzie zwiększenia konkurencyjności UE; przypomina, że należy unikać 
niewspółmiernych obciążeń regulacyjnych i zagwarantować unijnym 
przedsiębiorstwom równe warunki działania; podkreśla, że zwiększenie wskaźnika 
recyklingu metali i minerałów potrzebnych w ekotechnologiach i technologiach 
cyfrowych mogłoby pomóc Europie w zwiększeniu jej odporności zgodnie z dążeniem 
do otwartej strategicznej autonomii;

4. podkreśla potrzebę przejrzystości i zwiększenia identyfikowalności w tych kluczowych 
łańcuchach dostaw i apeluje do Komisji o zajęcie się w przyszłej strategii UE dla 
sektora włókienniczego zwłaszcza kwestiami efektywnego wykorzystania zasobów i 
zrównoważonej produkcji oraz strukturą konsumpcji w sektorze odzieżowym;

5. podkreśla w tym kontekście potrzebę uwzględnienia w planie działania na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym kwestii odporności oraz zajęcia się wraz z naszymi 
partnerami handlowymi problemem zwiększenia odporności łańcuchów produkcji i 
odporności rynku pracy, a także kwestią zwiększenia odporności środowiska; wzywa do 
przyjęcia takiego podejścia do zamówień publicznych w kontekście naszej polityki 
handlowej, w ramach którego przy udzielaniu zamówień publicznych będzie się 
przyznawać pierwszeństwo materiałom trwałym, nadającym się do naprawy, 
pochodzącym z recyklingu lub nadającym się do recyklingu oraz które będzie się 
opierać na strategiach decentralizacji ze względu na ich wkład w budowanie 
odporności;

6. z zadowoleniem przyjmuje planowaną inicjatywę dotyczącą urządzeń elektronicznych o 
zamkniętym cyklu życia i podkreśla w tym kontekście konieczność określenia 
warunków wywozu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
ubolewa nad tym, że zużyty sprzęt elektroniczny z Unii Europejskiej jest często 
sortowany w krajach rozwijających się, gdzie nie zawsze przestrzega się standardów 
bezpieczeństwa i higieny; podkreśla, że europejska gospodarka o obiegu zamkniętym 
powinna w większym stopniu przyczyniać się do poprawy warunków pracy w innych 
częściach świata; przypomina, że dopóki nie będzie pewności, iż wywożone odpady są 
w państwach trzecich poddawane recyklingowi z zachowaniem wysokich standardów 
społecznych, zdrowotnych i środowiskowych, priorytetem powinna być poprawa 
recyklingu odpadów na obszarze UE;

7. przypomina, że w uzupełnieniu przepisów służących osiągnięciu unijnego celu 
neutralności klimatycznej do 2050 r. należy zająć się kwestią śladu węglowego w 
ramach unijnego popytu na produkty z importu; wzywa Komisję do zidentyfikowania i 
zniesienia przeszkód dla zielonego wzrostu i ekoinnowacji oraz barier 
uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do rynku produktom i usługom o 
zamkniętym cyklu życia spoza UE; wzywa Komisję do zbadania możliwości obniżenia 
ceł na niektóre produkty i wynikających z takiego kroku korzyści, aby zachęcić do 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, również w kontekście trwającego przeglądu 
unijnego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP); w związku z tym zachęca 
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Komisję do poszerzenia zakresu tych negocjacji dotyczących umowy w sprawie 
towarów środowiskowych o aspekty związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i do 
przyspieszenia tych negocjacji; wzywa Komisję do uwzględnienia szczególnych 
potrzeb unijnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), do wspierania MŚP w 
uwzględnianiu koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w ich modelu biznesowym, 
w tym za pomocą zachęt, oraz do wspierania ich we wdrażaniu strategii biznesowych 
dotyczących eksportu produktów o zamkniętym cyklu życia, w szczególności poprzez 
wprowadzenie narzędzia oceny ryzyka w odniesieniu do reguł pochodzenia, co obecnie 
rozważa Komisja; wzywa Komisję do przeforsowania w WTO podejścia do produktów 
opartego na wielkości emisji związanych z ich produkcją, aby zrównać określone 
przepisami warunki działania;

8. przyjmuje z zadowoleniem włączenie różnych aspektów gospodarki o obiegu 
zamkniętym do obowiązujących umów handlowych za pośrednictwem rozdziałów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, a także uwzględnianie wyraźnego odniesienia 
do gospodarki o obiegu zamkniętym w przyszłych umowach będących obecnie 
przedmiotem negocjacji; nalega, by Komisja zadbała o to, by wszystkie dostępne 
narzędzia polityki handlowej, w tym umowy o wolnym handlu, odzwierciedlały cele 
gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki uwzględnianiu w tych umowach ambitnych, 
wiążących i możliwych do wyegzekwowania rozdziałów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju – przy założeniu, że mechanizmy oceny wpływu na zrównoważony rozwój 
muszą być zgodne z zasadami WTO – oraz konkurencyjnych modeli biznesowych 
zachęcających do handlu raczej materiałami poddanymi recyklingowi niż surowcami 
pierwotnymi; wzywa Komisję do zbadania, jak pogodzić zwiększenie handlu towarami 
poddanymi recyklingowi z utrzymaniem wysokich standardów jakości i wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów; sugeruje, by zamysł gospodarki o obiegu zamkniętym 
znalazł się w sposób przekrojowy we wszystkich odnośnych rozdziałach umów o 
wolnym handlu; podkreśla, że priorytetowym zadaniem głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych powinno być skuteczne egzekwowanie umów 
handlowych; wzywa Komisję do podjęcia dialogu z naszymi partnerami w ramach 
obowiązujących umów o wolnym handlu w celu ustalenia, czy umowy te wspierają 
przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; podkreśla możliwość wykorzystania 
mechanizmów współpracy, o których mowa w rozdziałach dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju, do promowania gospodarki o obiegu zamkniętym wspólnie 
z państwami trzecimi; apeluje do Komisji o postępy w ramach WTO w kwestii 
uznawania procesów i metod produkcji jako kryterium odróżniania produktów, ze 
szczególnym uwzględnieniem metod produkcji o obiegu zamkniętym;

9. zachęca Komisję do nawiązania otwartego i przejrzystego dialogu i współpracy z 
partnerami handlowymi UE, aby aktywniej wspierać realizację celów gospodarki o 
obiegu zamkniętym; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszych wysiłków na 
forach międzynarodowych (UNCTAD, WTO, G20, G7) w trosce o realizację unijnego 
programu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz o zapewnienie wraz z 
partnerami międzynarodowymi równych warunków działania w skali światowej 
poprzez ewentualne rozważenie koncepcji paszportów cyfrowych w celu zwiększenia 
dostępności danych dotyczących składu produktu, śladu węglowego i zdolności do 
recyklingu, aby umożliwić doskonalszy obieg zamknięty, promować rozszerzoną 
odpowiedzialność producenta oraz zrównoważone wybory konsumenckie; w związku z 
tym sugeruje również, by Komisja nawiązała współpracę z odpowiednimi 
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organizacjami wielostronnymi w celu osiągnięcie porozumienia co do łatwo 
zrozumiałego dla konsumentów międzynarodowego oznakowania wskazującego, że 
dany produkt podlega recyklingowi; podkreśla ponadto, że należy poświęcić szczególną 
uwagę temu, w jaki sposób mniej rozwinięte kraje partnerskie mogą uczestniczyć w 
gospodarce o obiegu zamkniętym i jakie mogą z niej czerpać korzyści; wzywa do 
przeprowadzenia oceny wpływu wyższych wewnątrzunijnych wskaźników recyklingu 
na kraje, które są w znacznym stopniu zależne od importu odpadów; wzywa Komisję, 
by zasady gospodarki o obiegu zamkniętym uwzględniła w szczególności w swojej 
strategii „W kierunku kompleksowej strategii współpracy z Afryką”; wzywa Komisję 
do wykorzystywania mechanizmu pomocy na rzecz wymiany handlowej i GSP+, aby 
pomóc krajom rozwijającym się w przyjęciu praktyk wynikających z gospodarki o 
obiegu zamkniętym, w tym norm produktów;

10. zwraca uwagę, że wywóz strumieni odpadów z UE w sprawiedliwy społecznie, czysty i 
kontrolowany sposób może stworzyć możliwości państwom trzecim, a umiejscowienie 
centrów produkcyjnych w bliskim sąsiedztwie zakładów recyklingu może spowodować 
wzrost efektywności ekonomicznej i prowadzić do powstania „czempionów” recyklingu 
o pierwszorzędnej jakościowo infrastrukturze do sortowania i przetwarzania odpadów, 
co zwiększy światowy wolumen recyklingu i podniesie jego jakość;

11. ze względu na wyższe normy środowiskowe w Europie w porównaniu z państwami 
trzecimi zwraca uwagę na ryzyko dumpingu ekologicznego przy obrocie surowcami 
wtórnymi i towarami używanymi, który osłabiłby światowe działania na rzecz klimatu i 
środowiska i stanowiłoby przeszkodę dla zrównoważonej transformacji w państwach 
trzecich;

12. wzywa do promowania i ułatwiania konsumpcji żywności i produktów rolnych 
pochodzących od lokalnych producentów.
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