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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet betonar att en strategisk handelspolitik är ett viktigt verktyg för att 
främja omställningen till den cirkulära ekonomin och EU:s och FN:s agenda för hållbar 
utveckling globalt senast 2030, och understryker därför vikten av att säkerställa att 
handels- och investeringsavtal är anpassade till politiken för den cirkulära ekonomin. 
Parlamentet anser att det krävs rättsligt hållbara bestämmelser i handelsavtal för att 
skydda relevant EU-lagstiftning om den cirkulära ekonomin från begreppet 
handelshinder. Parlamentet understryker att ökad återanvändning, reparation, 
återtillverkning och materialåtervinning kan minska EU:s beroende av import av 
råvaror. Parlamentet framhåller att man måste bryta sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och resursanvändning för att säkerställa att de globala värdekedjorna är 
långsiktigt hållbara samtidigt som rättvis konkurrens upprätthålls, och påminner om 
behovet av avfallsminskning. Parlamentet uppmanar kommissionen att anpassa 
EU:s råvarustrategi i enlighet med detta. Parlamentet understryker att omställningen 
från en linjär till en cirkulär ekonomi måste vara inkluderande och inriktad på samarbete 
i alla dess aspekter.

2. Europaparlamentet erkänner behovet av en omfattande rättslig ram om den cirkulära 
ekonomin som ger EU en fördel när det gäller att utveckla relevanta standarder, även på 
internationell nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka kontrollen av 
gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall i enlighet 
med Baselkonventionen, inbegripet 2019 års ändringar av konventionen avseende 
gränsöverskridande transporter av plastavfall. Parlamentet beklagar att det saknas 
internationella och europeiska standarder för avfallskvalitet, returråvaror och 
materialåtervunna, återtillverkade och reparerade varor samt kriterier för när avfall 
upphör att vara avfall, eftersom detta hindrar en bärkraftig handelspolitik som främjar 
den cirkulära ekonomin. Parlamentet anser att harmonisering och standardisering av 
internationella och europeiska normer för detta i hög grad skulle bidra till att integrera 
målen för den cirkulära ekonomin i handelspolitiken. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram harmoniserade standarder för avfallskvalitet, återvunnet 
material, materialåtervinningsbarhet, reparerbarhet, kriterier för när avfall upphör att 
vara avfall och standarder för avfall som kan materialåtervinnas, och att införa dessa 
standarder på internationell nivå tillsammans med nya initiativ för lämplig infrastruktur 
som säkerställer separat insamling av hög kvalitet. Parlamentet påminner om 
kommissionens åtagande inom ramen för EU:s gröna giv om att EU ska sluta exportera 
sitt avfall utanför EU. Parlamentet anser därför att en översyn av förordningen om 
transport av avfall skulle göra det möjligt att sätta stopp för exporten av 
EU:s avfallsproblem och välkomnar därför kommissionens aviserade översyn av denna 
förordning.

3. Europaparlamentet konstaterar att man vid omställningen till en cirkulär ekonomi måste 
ägna särskild uppmärksamhet åt de centrala leveranskedjor där EU har ett särskilt stort 
beroende av osäkra råvarukällor och de värdekedjor där EU:s miljöavtryck är betydande 
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och bör minskas. Parlamentet anser att den cirkulära ekonomin skulle kunna bli ett 
verktyg för att maximera EU:s konkurrenskraft. Parlamentet påminner om att orimliga 
regelbördor bör undvikas och att lika konkurrensvillkor bör garanteras för EU-företag. 
Parlamentet betonar att en ökad materialåtervinning inom Europa av metaller och 
mineraler som krävs inom grön och digital teknik skulle kunna bidra till att förbättra 
Europas motståndskraft i enlighet med strävan efter öppet strategiskt oberoende.

4. Europaparlamentet understryker behovet av transparens och ökad spårbarhet i dessa 
centrala leveranskedjor och uppmanar kommissionen att i EU:s framtida strategi för 
textilier särskilt ta itu med effektiv resursanvändning och hållbar produktion och 
hållbara konsumtionsmönster i klädsektorn.

5. Europaparlamentet betonar i detta avseende att resiliensaspekten måste integreras 
i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och att vi tillsammans med våra 
handelspartner måste ta itu med frågor som ökad resiliens i produktionskedjor, en 
resilient arbetsmarknad och hur man kan öka resiliensen i vår miljö. Parlamentet 
efterlyser en strategi för offentlig upphandling i vår handelspolitik som ger företräde åt 
hållbara, reparerbara och återvunna eller återvinningsbara material i offentliga 
upphandlingar, och som tar hänsyn till decentraliseringsstrategier för deras bidrag till 
resiliensen.

6. Europaparlamentet välkomnar det planerade kretsloppsinitiativet för elektronik, och 
understryker att man i detta sammanhang måste fastställa hur elavfall kan exporteras för 
återanvändning och materialåtervinning. Parlamentet beklagar att elektroniskt avfall 
från Europeiska unionen ofta sorteras i utvecklingsländer där hälso- och 
säkerhetsnormer inte alltid respekteras. Parlamentet betonar att den europeiska cirkulära 
ekonomin i större utsträckning bör bidra till att förbättra arbetsförhållandena i andra 
delar av världen. Parlamentet betonar att förbättrad materialåtervinning inom 
EU:s gränser bör prioriteras om det råder osäkerhet om huruvida det exporterade 
avfallet materialåtervinns i tredjeländer som uppfyller höga sociala normer, 
hälsonormer och miljönormer.

7. Europaparlamentet påminner om att man utöver att vidta åtgärder för att uppnå 
EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050 även måste komma till rätta med 
koldioxidavtrycket i EU:s efterfrågan på importerade produkter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att identifiera och undanröja hinder för grön tillväxt och miljöinnovation 
och sådana som förhindrar eller begränsar marknadstillträdet för cirkulära produkter och 
tjänster från länder utanför EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka 
möjligheterna och fördelarna med att sänka tullavgifterna och minska de icke-tariffära 
handelshindren för vissa produkter och tjänster i syfte att främja den cirkulära 
ekonomins utveckling, inbegripet inom ramen för den pågående översynen av 
EU:s allmänna preferenssystem. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen 
att lägga till dimensionen om den cirkulära ekonomin i förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor, som bör intensifieras. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta de särskilda behoven hos EU:s små och medelstora företag, att hjälpa de små och 
medelstora företagen med integreringen av den cirkulära ekonomin i sina 
affärsmodeller, inbegripet genom incitament, och att stödja dem i genomförandet av 
affärsstrategier för att exportera cirkulära produkter, särskilt genom införandet av ett 
riskbedömningsverktyg för ursprungsregler, som kommissionen för närvarande 
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överväger. Parlamentet uppmanar kommissionen att inta en ledande roll i WTO när det 
gäller att behandla produkter på grundval av deras koldioxidinnehåll som ett sätt att 
skapa lika konkurrensvillkor i lagstiftningen.

8. Europaparlamentet välkomnar att de olika aspekterna av den cirkulära ekonomin 
inkluderas i befintliga handelsavtal genom kapitel om hållbar utveckling och att den 
cirkulära ekonomin uttryckligen nämns i framtida avtal som för närvarande är under 
förhandling. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att säkerställa att alla 
tillgängliga handelsinstrument, inbegripet frihandelsavtalen, återspeglar målen för den 
cirkulära ekonomin genom att inkludera starka, bindande och verkställbara kapitel –
 med beaktande av att mekanismerna för konsekvensbedömning i fråga om hållbarhet är 
i överensstämmelse med WTO:s normer – och konkurrenskraftiga affärsmodeller som 
uppmuntrar handel med återvunna material i stället för med råvaror. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utvärdera hur man kan öka handel med materialåtervunna 
varor och samtidigt upprätthålla höga kvalitetsstandarder och ett högt konsumentskydd. 
Parlamentet föreslår att den cirkulära ekonomin bör behandlas på ett övergripande sätt 
i alla relevanta kapitel i frihandelsavtalen. Parlamentet understryker behovet av en 
effektiv kontroll av efterlevnaden av handelsavtal som en prioriterad uppgift för den 
ansvarige för efterlevnaden av handelsavtal. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
inleda en dialog med våra partner i befintliga frihandelsavtal om huruvida dessa avtal 
stöder omställningen till en cirkulär ekonomi. Parlamentet betonar möjligheten att 
använda samarbetsmekanismerna i kapitlen om handel och hållbar utveckling i syfte att 
samarbeta med tredjeländer för att främja den cirkulära ekonomin. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra framsteg i WTO när det gäller erkännandet av 
processer och tillverkningsmetoder som en faktor för att skilja mellan produkter, med 
särskilt fokus på cirkulära tillverkningsmetoder.

9. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att inleda öppna och transparenta 
dialoger och samarbeten med EU:s handelspartner för att ytterligare stödja målen för 
den cirkulära ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
göra ytterligare insatser i internationella forum (Unctad, WTO, G20, G7) för att fullfölja 
EU:s agenda för den cirkulära ekonomin och säkerställa lika villkor på global nivå med 
internationella partner genom möjligheten att utforska konceptet med digitala pass för 
att främja tillgången till uppgifter om produkters innehåll, koldioxidavtryck och 
materialåtervinningsbarhet, för att möjliggöra bättre cirkularitet och för att främja utökat 
producentansvar och hållbara konsumentval. Parlamentet föreslår även i detta avseende 
att kommissionen för en dialog med relevanta multilaterala organisationer för att 
komma överens om en internationell märkning som är lätt att förstå för konsumenterna 
och som anger om en produkt kan materialåtervinnas. Parlamentet betonar dessutom att 
man måste ägna särskild uppmärksamhet åt hur mindre utvecklade partnerländer kan 
delta i och dra nytta av den cirkulära ekonomin. Parlamentet efterlyser en bedömning av 
effekterna av ökad materialåtervinning inom EU för länder som är starkt beroende av 
avfallsimport. Parlamentet uppmanar kommissionen att i synnerhet integrera den 
cirkulära ekonomins principer i sin strategi ”Mot en övergripande strategi för Afrika”. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att använda Aid for Trade och GSP+ för att hjälpa 
utvecklingsländerna att införa metoder för cirkulär ekonomi, inbegripet 
produktstandarder.

10. Europaparlamentet betonar att det kan skapa möjligheter för tredjeländer när 
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avfallsflöden exporteras från EU på ett socialt rättvist, rent och hanterbart sätt och att 
det kan uppstå ekonomiska effektivitetsvinster när tillverkningscentrum ligger 
i närheten av återvinningsanläggningar, vilket ger upphov till ”återvinningsmästare” 
med högsta klassens sorterings- och bearbetningsinfrastruktur och därmed ökar den 
globala materialåtervinningsvolymen och materialåtervinningskvaliteten.

11. Europaparlamentet betonar risken för miljödumpning vid handel med returråvaror eller 
andrahandsvaror på grund av högre miljöstandarder i Europa än i ett tredjeland, vilket 
skulle undergräva de globala klimat- och miljöinsatserna och hindra en hållbar 
omställning i tredjeländer.

12. Europaparlamentet framhåller vikten av att främja och underlätta konsumtion av 
jordbruks- och livsmedelsprodukter från det lokala jordbruket.



AD\1217213SV.docx 7/8 PE653.833v02-00

SV

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 10.11.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

42
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil 
Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, 
Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Bernd Lange, 
Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano 
Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik 
Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter Marek Belka, Jean-Lin Lacapelle



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

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Renew Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marek Belka, Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma 
Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

Verts/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0 -

0 0

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


