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Muudatusettepanek 1
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. arvestades, et Euroopa rohelise 
kokkuleppe raames peaks 2020. aasta 
märtsis avaldatud ringmajanduse 
tegevuskavas esitatud ambitsioonikate 
õigusaktide eesmärk olema vähendada 
ELi tootmise ning tarbimise keskkonna- 
ja ressursside jalajälge, seades 
prioriteetideks ressursitõhususe, 
nullsaaste, kahjulike ja toksiliste ainetega 
kokkupuute kaotamise ning jäätmetekke 
vältimise; arvestades, et 
kaubanduspoliitika on nende eesmärkide 
rakendamiseks keskse tähtsusega;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt -1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1a. arvestades, et COVID-19 kriis on 
tõendanud vajadust kestliku ja lühematel 
tarneahelatel põhineva 
vastupanuvõimelise majanduse järele, 
mida ringmajandus viib edasi, sulgedes 
materjali-, toote- ja ressursiringluse ning 
aeglustades seda; arvestades, et suletud 
materjaliringlus ja lühemad tarneahelad 
viivad väiksema sõltuvuseni toorainete 
impordist ja väiksema jäätmete ekspordini 
ning aitavad seega kaasa ELi avatud 
strateegilisele autonoomiale; 

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et 
tagada ülemaailmsete väärtusahelate 
pikaajaline jätkusuutlikkus;

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas ning 
rõhutab seetõttu, kui tähtis on tagada, et 
kaubandus- ja investeerimislepingud ei 
oleks vastuolus ringmajanduse 
meetmetega; on arvamusel, et 
kaubanduslepingutes on vajalik 
võimaldada asjaomaste ELi 
ringmajanduse kohta kehtestatud 
õigusaktide jaoks erandeid seoses 
kaubandustõkete mõiste ning tugevamate 
ja piisavate õiguslike 
keskkonnakaitsemeetmetega; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursside kaevandamisest 
ja kasutamisest, et tagada ülemaailmsete 
väärtusahelate pikaajaline jätkusuutlikkus; 
kutsub komisjoni üles võtma vastu ELi 
toorainete strateegia, millesse lülitataks 
vastav ELi poolne regulaarne nõue 
kaubanduspartneritele kaotada 
eksporditollimaksud toorainetele;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus; on arvamusel, et 
üleminek ringmajanduse suunas toob 
üldiselt kaasa lähenemisviisid, mis võivad 
viia madalamate kaevandamise ja 
loodusressursside kasutamise määradeni, 
sealhulgas ressursitõhusa poliitika kaudu, 
tehes ringmajanduse kontseptsioonist 
täienduse ressursitõhususe 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt ning komisjoni 
kavandatud heitkoguste vähendamisega 
kooskõlas olev energiapööre võivad 
vähendada ELi sõltuvust tooraine 
impordist ja energiaallikatest; rõhutab, et 
Euroopa Liidul on õnnestunud kaotada 
seos majanduskasvu ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vahel 
ning juhib lisaks tähelepanu vajadusele 
lahutada majanduskasv ressursikasutusest, 
et tagada ülemaailmsete väärtusahelate 
pikaajaline jätkusuutlikkus;

Or. es
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Muudatusettepanek 6
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib piirata 
ohustavaid keskkonnategureid, mis 
tekivad ületarbimise tagajärjel, vähendada 
ELi sõltuvust tooraine impordist, 
sealhulgas kriitilise tähtsusega 
toorainetest ja ümbertöödeldud 
toorainetest, ning juhib tähelepanu 
vajadusele lahutada majanduskasv 
ressursikasutusest, et tagada ülemaailmsete 
väärtusahelate pikaajaline jätkusuutlikkus 
ja kiirendada jätkusuutlikku arengut 
kolmandates riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Urmas Paet, Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 

1. rõhutab, et strateegiline 
kaubanduspoliitika on oluline vahend 
ringmajanduse ja ELi kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kogu 
maailmas; rõhutab, et suurem ringlussevõtt 
võib vähendada ELi sõltuvust tooraine 
impordist, ning juhib tähelepanu vajadusele 
lahutada majanduskasv ressursikasutusest, 
et tagada ülemaailmsete väärtusahelate 
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jätkusuutlikkus; pikaajaline jätkusuutlikkus; rõhutab, et 
üleminek lineaarselt ringmajandusele 
peab selle kõigis aspektides olema kaasav 
ja koostööl põhinev ning kõiki soopooli 
arvestav ja neil osaleda võimaldav;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt ja ülejäävate 
materjalide ümberjaotamine kasutamiseks 
teistes tootmisvormides võib vähendada 
ELi sõltuvust tooraine impordist, ning 
juhib tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus, säilitades samas ausa 
konkurentsi;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi ning 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas 
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sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

2030. aastaks; rõhutab, et suurem 
ringlussevõtt võib vähendada ELi sõltuvust 
tooraine impordist, ning juhib tähelepanu 
vajadusele lahutada majanduskasv 
ressursikasutusest, et tagada ülemaailmsete 
väärtusahelate pikaajaline jätkusuutlikkus, 
ja tuletab meelde jäätmete vähendamise 
vajadust;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, 
et suurem ringlussevõtt võib vähendada 
ELi sõltuvust tooraine impordist, ning 
juhib tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
oluline vahend ringmajandusele 
ülemineku edendamiseks kogu maailmas 
ja ELi kestliku arengu tegevuskava 
toetamiseks; rõhutab, et suurem 
taaskasutamine, parandamine, 
ümbertöötlemine ja ringlussevõtt võib 
vähendada ELi sõltuvust tooraine 
impordist, ning juhib tähelepanu vajadusele 
lahutada majanduskasv ressursikasutusest, 
et tagada ülemaailmsete väärtusahelate 
pikaajaline jätkusuutlikkus ja 
vastupanuvõime;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 1. rõhutab, et kaubanduspoliitika on 
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oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine impordist, ning juhib 
tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

oluline vahend ringmajanduse ja ELi 
kestliku arengu tegevuskava 
rakendamiseks kogu maailmas; rõhutab, et 
suurem ringlussevõtt võib vähendada ELi 
sõltuvust tooraine ja energia impordist, 
ning juhib tähelepanu vajadusele lahutada 
majanduskasv ressursikasutusest, et tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate pikaajaline 
jätkusuutlikkus;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. on seisukohal, et kestlike toodete 
siseturule laskmine peaks olema norm, ja 
kiidab heaks ettepanekud kohustuslike 
miinimumnõuete kehtestamise kohta kõigi 
toodete vastupidavusele, 
koostalitlusvõimele, parandatavusele, 
ajakohastatavusele, taaskasutatavusele ja 
ringlussevõtule kõrvuti täiendavate 
tootepõhiste nõuetega, ning kutsub üles 
neid kohustuslikke standardeid ja 
mistahes tulevasi kohustuslikke 
märgistamisnõudeid rakendama võrdselt 
ka imporditud kaupadele, et luua võrdsed 
võimalused; kutsub üles tagama 
topeltstandardite kõrvaldamise toodete 
vahel, mida ELi sisesed tootjad saavad 
lasta ELi turule ja mida nad saavad 
eksportida kolmandate riikide turgudele;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
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Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. on arvamusel, et kaubandus 
ümbertöödeldud toorainetega moodustab 
kaubanduse ja ringmajanduse seose 
olulise elemendi; rõhutab, et esmaste 
toorainete asendamine ümbertöödeldud 
toorainetega võiks soodustada nendest 
lahtisidumist, vähendades vajadust 
esmaste toorainete järele ning hoides 
majanduskasvu jätkusuutlikku taset; 
juhib tähelepanu sellele, et ülemaailmse 
esmaste toorainete jaotamise asjus on 
mõjud kaubandusele märkimisväärsed, 
kuna loodusressursid on geograafiliselt 
ebavõrdselt kontsentreeritud;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tuletab meelde, et taaskasutatavad 
materjalid on muutunud kaubeldavaks 
kaubaks, mida sageli eksporditakse 
ümbertöötlemiseks kolmandatesse 
riikidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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1b. juhib tähelepanu sellele, et pidades 
silmas ringlussevõtu standardite 
vastuvõtmist, peaks liit tagama, et tooted 
oleksid disainitud sellisel viisil, et oleks 
lihtsam neid ümber töödelda ja hoiduda 
ohtliku sisu kasutamisest; on arvamusel, 
et info kindlustamine toodete keemilise ja 
materjalide koostise kohta omab erilist 
tähtsust selleks, et tagada kasutuselt 
kõrvaldatud toodete ringlussevõtt; 
rõhutab, et koos ülemaailmsete 
väärtusahelate esilekerkimisega võivad ka 
ökodisain ja ökomärgiste süsteemid 
mängida tähtsat rolli, et hõlbustada 
üleminekut ülemaailmsele 
ringmajandusele;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse;

2. on veendunud, et õigusaktide 
tervikliku kogumi väljatöötamine 
ringmajanduse kohta annaks ELile eelise 
vajalike standardite väljatöötamiseks, 
sealhulgas rahvusvahelisel tasemel; peab 
kahetsusväärseks jäätmete kvaliteedi 
rahvusvaheliste ja Euroopa standardite 
puudumist, kuna see takistab elujõulist ja 
ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus; tuletab meelde 
komisjoni kohustusi seoses ELi rohelise 
kokkuleppega, et EL lõpetaks oma 
jäätmete ekspordi EList väljapoole, toetab 
seetõttu jäätmesaadetiste ja illegaalse 
ekspordi alaste reeglite väljakuulutatud 
läbivaatamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Barry Andrews, Urmas Paet, Liesje 
Schreinemacher

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse;

2. tunnistab vajadust kõikehõlmava 
õigusliku raamistiku järele 
ringmajanduse kohta; peab 
kahetsusväärseks jäätmete kvaliteedi 
rahvusvaheliste ja Euroopa standardite 
ning jäätmeksoleku lakkamise 
kriteeriumide puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid, jäätmeksoleku lakkamise 
reeglid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse ja 
kehtestama need standardid 
rahvusvahelisel tasemel; usub, et 
jäätmesaadetiste määruse läbivaatamine 
annaks võimaluse teha lõpp ELi jäätmete 
ekspordi probleemidele ja kiidab seetõttu 
heaks komisjoni teatise selle määruse 
läbivaatamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 2. peab kahetsusväärseks 
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kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse;

rahvusvaheliste määratluste ning 
standardite ja Euroopa standardite ning 
märgistamise puudumist ringmajanduses. 
Nende puudumine on eriti 
problemaatiline siis, kui tegemist on 
jäätmete kvaliteedi ning ümbertöödeldud 
toorainete, ringlussevõetud, taastatud ja 
parandatud toodetega, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi, taaskasutatud 
materjali, taaskasutatavuse ning 
parandatavuse ühtlustatud standardid ja 
õiguslikud määratlused ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse; 
rõhutab vajadust ökodisaini ja 
märgistamise järele, mis tuleb viia 
ülemaailmsele tasandile, et edendada 
ülemaailmset ringmajandust ja luua 
võrdsed võimalused;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse;

2. kutsub komisjoni üles Baseli 
konventsiooni kohaste ELi õigusaktide 
rangele rakendamisele, millega 
kontrollitakse ohtlike jäätmete piiriüleseid 
liikumisi ja nende kõrvaldamist, 
sealhulgas konventsiooni 2019. aasta 
muudatusi seoses plastijäätmete 
piiriüleste liikumistega; peab 
kahetsusväärseks jäätmete kvaliteedi 
rahvusvaheliste ja Euroopa standardite 
puudumist, kuna see takistab elujõulist ja 
ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ning lisama need koos 
ringlussevõetavate jäätmete õigusliku 
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määratlusega tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse;

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse; rõhutab 
vajadust tegeleda paremini tarneahelates 
olevate kaubandusega seotud takistustega 
ressursitõhususele, nagu näiteks 
ümbertöödeldud materjalide 
ekspordipiirangute ning ümbertöödeldud 
toodete ja kasutatud toodete 
kaubanduspiirangutega;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 

2. usub, et jäätmete kvaliteedi 
rahvusvaheliste ja Euroopa normide 
ühtlustamine ja standardimine aitab 
suurel määral kaasa ringmajanduse 
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kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni 
üles esitama jäätmete kvaliteedi 
ühtlustatud standardid ja 
ringlussevõetavate jäätmete õiguslik 
määratlus ning lisama need tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse;

eesmärkide integratsioonile 
kaubanduspoliitikasse; kutsub komisjoni 
üles juhtima jõupingutusi rahvusvahelisel 
tasemel, et ühtlustada jäätmete kvaliteedi 
standardid ja leppida kokku 
ringlussevõetavate jäätmete õiguslik 
määratlus ning lisama need tulevastesse 
vabakaubanduslepingutesse;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse;

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse ja 
kaubanduspoliitikasse, mis integreeriks 
täielikult jätkusuutliku arengu 
küsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 

2. peab kahetsusväärseks jäätmete 
kvaliteedi rahvusvaheliste ja Euroopa 
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standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning lisama need 
tulevastesse vabakaubanduslepingutesse;

standardite puudumist, kuna see takistab 
elujõulist ja ringmajandust soodustavat 
kaubanduspoliitikat; kutsub komisjoni üles 
esitama jäätmete kvaliteedi ühtlustatud 
standardid ja ringlussevõetavate jäätmete 
õiguslik määratlus ning esitama uusi 
algatusi nõuetekohaste taristute kohta, et 
kindlustada jäätmete kvaliteetset 
lahuskogumist;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. nõuab komisjonilt tungivalt 
tõhusate meetmete esitamist selleks, et 
lõpetada plastijäätmete eksportimise 
praktika EList vahendina tegelemaks 
ebapiisavate ümbertöötluse võimalustega 
ELis; võtab teadmiseks, et Euroopa 
Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt on 
impordipiirangud Hiinasse ja teistesse 
riikidesse vähendanud eksporti 300 000 
tonnilt aastas 190 000 tonnile, ent 
nihutanud ELi plastijäätmete ekspordi 
teistesse sihtkohtadesse, sealhulgas Taisse 
ja Türgisse, kus on sageli nõrgad 
keskkonnakaitsealased õigusaktid ja 
puudulikud kontrollid, kus jäätmeid kas 
püütakse põletada või avatud šahtidesse 
ladustada; kutsub liikmesriike üles 
karmilt karistama ettevõtjaid, kes püüavad 
saada kasumit illegaalsest plastijäätmete 
kaubandusest arenguriikidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne; 
nõuab kindlalt, et ringmajandust ei peaks 
rakendama konkurentsivõimet 
kahjustades ja et ELi ettevõtetele peaksid 
olema garanteeritud võrdsed võimalused; 
palub komisjoni toetada VKEsid 
ringmajanduse integreerimisel oma 
ärimudelitesse; seoses sellega kutsub 
komisjoni üles tagama, et võetaks 
kasutusele tugevad ja tõhusad meetmed, 
et abistada ELi ettevõtteid üleminekul 
ringmajandusele, sealhulgas stiimulite ja 
hõlbustavate meetmete kaudu; nõuab 
kindlalt, et ettevõtteid, eelkõige VKEsid, ei 
ole tarvis mittevajaliku halduskoormusega 
täiendavalt koormata;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne; 
mõistab hukka tõsiasja, et 
elektroonikajäätmeid Euroopa Liidust 
sorteeritakse arenguriikides tihti inimeste 
poolt käsitsi, nende tervist laastavates 
tingimustes; rõhutab, et me ei saa ehitada 
Euroopa ringmajandust üles teistes 
maailma osades olevate töötajate tervise 
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hinnaga; kutsub üles rakendama 
meetmeid, et kõrvaldada ringmajanduse 
tarneahelatest ringlussevõtu ohtlikke 
vorme; soovitab tegeleda selle teemaga 
muu hulgas tulevases Euroopa direktiivis 
ettevõtete hoolsuskohustuse ja ettevõtete 
vastutuse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne; 
rõhutab läbipaistvuse ja parema 
jälgitavuse vajadust nendes tarneahelates 
ning kutsub komisjoni tegelema eriti 
ressursside tõhusa kasutamise ning 
jätkusuutlike tootmis- ja 
tarbimismustritega rõivasektoris oma 
tulevase Euroopa tekstiilistrateegia 
raames; kiidab heaks kavandatud 
ringelektroonika algatuse ning rõhutab 
selles kontekstis vajadust määratleda, 
kuidas e-jäätmeid saaks taaskasutuseks ja 
ringlussevõtuks eksportida;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne; on 
arvamusel, et linnaruumis peaks 
kasutama ressursse tõhusalt, et 
genereerida arukat majanduskasvu, 
jätkusuutlikke ja kaasavaid ning 
lisandväärtust tootvaid töökohti, samuti 
sotsiaalseid ja institutsioonilisi 
raamistikke, mis võivad esile kutsuda 
nihke ressursitõhusa majanduse ja 
madalamate süsinikdioksiidi heitkoguste 
poole, ning tuvastada ja luua uusi 
võimalusi arenevates majandussektorites, 
edendades innovatsiooni ning 
konkurentsivõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne; 
rõhutab, et seda tuleb teha viisil, millega 
ei kehtesta põhjendamatut regulatiivset 
koormust, ja millega tagatakse, et 
Euroopa ettevõtted saavad ikka veel jääda 
konkurentsivõimelisteks ning kasutada 
ära tarneahelate strateegilise 
mitmekesistamise eeliseid; 

Or. en

Muudatusettepanek 30
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Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne, 
nagu näiteks tekstiili väärtusahelale; 
rõhutab, et paljudes tarneahelates, näiteks 
tekstiili väärtusahelas, toob see kaasa 
tekstiilitoodangu ülemaailmse absoluutse 
vähenemise;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne; 
rõhutab, et nimetatud tarneahelates tuleb 
viia neisse kuuluvate toodete CO2 jalajälg 
võimaluste piires miinimumini;

Or. es

Muudatusettepanek 32
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne ja 
kus ELi sõltuvus ebausaldusväärsetest 
tooraineallikatest on eriti kõrge;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus ELi 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

3. märgib, et ringmajandusele 
üleminekul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
peamistele tarneahelatele, kus 
keskkonnajalajälg on märkimisväärne;

Or. el

Muudatusettepanek 34
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab, et tarneahela läbipaistvus 
ja toodete jälgitavus on tähtsad vahendid 
ringmajanduse ja ELi kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks koos 
üksikasjaliku teabega eelmise ja järgmise 
etapi tooteprotsesside ning keskkonna- ja 
sotsiaalsete mõjude kohta, mis viiks 
säästvamate tavade kasutamiseni ja 
annaks teavet selle kohta, kas tooted on 
ringmajanduse eesmärkidega kooskõlas; 
kiidab heaks komisjoni kavatsuse töötada 
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välja digitaalne tootepass; kutsub seoses 
sellega üles kehtestama kohustuslikke 
teavitamisnõudeid, mida saaks rakendada 
kogu tarneahela ulatuses, mis kataksid 
mitte ainult selliseid aspekte nagu 
vastupidavus ja parandatavus, vaid ka 
sotsiaalseid ja keskkonnatingimusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. kutsub komisjoni, liikmesriike, 
piirkondi ja kohalikke omavalitsusi üles 
pidama prioriteediks võitlust 
kliimamuutuste vastu ja piirama 
ressursside keskkonnamõju, edendades 
ringmajandust, mis põhineks 
ringlussevõtu ühiskonnal, eesmärgiga 
vähendada jäätmete tootmist ja kasutada 
seda ressursina; on arvamusel, et 
kaubandus annaks liidule võimaluse olla 
ringmajanduses liider, olles suuteline 
importima ja eksportima edukaid 
mudeleid teistest linnadest, piirkondadest 
või riikidest üle kogu maailma; rõhutab, 
et ringmajandust peaks mõistma mitte 
ainult võimalusena jätkusuutlikkuse 
jaoks, vaid ka võimalusena meie 
majanduse jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)



AM\1214775ET.docx 23/45 PE658.809v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab vajadust integreerida 
vastupanuvõime aspekt ringmajanduse 
tegevuskavasse ning tegeleda koostöös 
kaubanduspartneritega vastupanuvõime 
suurendamisega tootmisahelates, 
vastupanuvõimelise tööturuga ja 
vastupanuvõime suurendamisega meie 
keskkonnas; kutsub üles sellisele avalike 
hangete lähenemisviisile meie 
kaubanduspoliitikas, mis annaks avalikes 
pakkumistes eelistuse kestvatele, 
parandatavatele ja ringlussevõetud või 
taaskasutatavatele materjalidele ning mis 
võimaldaks kasutada 
detsentraliseerimisstrateegiaid oma 
panusena vastupanuvõime tarbeks;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab rohelise kokkuleppe 
rahvusvahelistumise tähtsust, 
kindlustamaks, et see toimib 
jätkusuutlikult ja tõhusalt ning mitte kui 
Euroopa arengu pidur; kiidab sellele 
vastavalt heaks Hiina, Egiptuse ja India 
võetud ambitsioonikad kohustused, mis 
järgnesid Euroopa eesmärkide esitlusele;

Or. el

Muudatusettepanek 38
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. nõuab tungivalt kohalikku päritolu 
põllumajandustoodete ning toiduainete 
tarbimise edendamist ja hõlbustamist; 

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. palub võtta mõõdukama 
tarnetegevuse nimel kogu 
toitlustussektoris meetmeid toidu 
raiskamise vastu võitlemiseks ning nõuab, 
et suurtele jaemüüjatele pandaks 
kohustus sõlmida lepingud toiduabi 
ühendustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. kiidab heaks komisjoni tulevase 
seadusandliku algatuse tarneahela 
hoolsuskohustuse kohta, et tagada, et 
ettevõtetel oleks kohustus austada 
inimõigusi, keskkonda ja häid 
valitsemistavasid;

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. tuletab meelde, et selleks, et EL 
saavutaks 2050. aastaks 
süsinikuneutraalsuse eesmärgi, on vajalik 
tegeleda CO2-jalajäljega ELi imporditud 
toodete nõudluses; kutsub komisjoni üles 
astuma konkreetseid samme, eristamaks 
tooteid nende süsinikusisalduse põhjal 
ning käsitlema seda võrdsete võimaluste 
tasandile viiva teena; kutsub komisjoni 
üles tegema kindlaks ja kaotama tõkked, 
mis tõkestavad või piiravad väljastpoolt 
ELi pärinevate ringluspõhiste ja CO2-
neutraalsete toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega, 
sealhulgas ELi üldiste tariifsete 
soodustuste kava käimasoleva 
läbivaatamise kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega; 
kutsub komisjoni üles võtma arvesse ELi 
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väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKEde) erivajadusi ning toetama neid 
oma äristrateegiate rakendamisel, et 
eksportida ringmajanduse tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega; 
seoses sellega julgustab komisjoni 
pöörduma tagasi läbirääkimiste laua taha, 
et viia lõpule keskkonnatoodete leping ja 
lisada ringmajanduse mõõde 
läbirääkimiste käsitlusalasse;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega; 
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rõhutab tõsiasja, et toodete parandamine 
ja ümberkujundamine peab toimuma 
võimalikult lähedal ja vähemalt 
Euroopas;

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, 
kohandades toodete CO2 jalajälge ning 
tagades nende ohutuse ja jälgitavuse; 
kutsub komisjoni üles uurima 
ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

Or. es

Muudatusettepanek 46
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete ja teenuste 
turulepääsu, ning uurima ringmajanduse 
arengu ergutamiseks võimalusi ja eeliseid, 
mis kaasnevad teatavate toodete ja 
teenuste tariifide ning mittetariifsete 
tõkete vähendamisega;
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama rohelise kasvu ja 
ökoinnovatsiooni tõkked ning need 
tõkked, mis tõkestavad või piiravad 
väljastpoolt ELi pärinevate ringluspõhiste 
toodete turulepääsu, ning uurima 
ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
võimalusi ja eeliseid, mis kaasnevad 
teatavate toodete tariifide vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles tegema 
kindlaks ja kaotama tõkked, mis tõkestavad 
või piiravad väljastpoolt ELi pärinevate 
ringluspõhiste toodete turulepääsu, ning 
uurima ringmajanduse arengu ergutamiseks 
ja ümbertöötlemisega tegeleva ettevõtluse 
toetamiseks võimalusi ja eeliseid, mis 
kaasnevad ringlussevõetud toodete 
tariifide vähendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 49
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Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub üles veelgi rohkem 
võitlema kavandatud vananemise vastu, 
edendades Euroopas suuremat 
remonditavust ja varuosade ning 
lammutus- ja 
ümberkomplekteerimiskohtade 
kättesaadavust; 

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid ning 
konkurentsivõimelised ärimudelid, mis 
soodustavad kaubandust pigem 
ringlussevõetud kui esmaste 
materjalidega; kutsub komisjoni üles 
hindama, kuidas tasakaalustada 
ringlussevõetud kaupade kaubanduse 
edendamist, järgides rangeid 
kvaliteedistandardeid ja tarbijakaitset; 
teeb ettepaneku käsitleda ringmajandust 
valdkonnaüleselt kõigis asjaomastes 
vabakaubanduslepingu peatükkides; 
rõhutab, et kaubanduslepingute täitmine 
tuleb tulemuslikult tagada ning see on 
kaubandusvaldkonna juhtiva 
järelevalveametniku prioriteetne 
ülesanne;
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Or. en

Muudatusettepanek 51
Gabriel Mato

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides; väljendab heameelt selle üle, 
et kehtivate kaubanduslepingute kestliku 
arengu peatükkides käsitletakse erinevaid 
ringmajanduse aspekte ning et tulevastes 
lepingutes, mille üle parasjagu 
läbirääkimised käivad, viidatakse selgelt 
ringmajandusele, mis tugevdab liidu 
juhitud kestliku arengu tegevuskavas 
2030 käsitletud avalikku diplomaatiat.

Or. es

Muudatusettepanek 52
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et kõik olemasolevad 
kaubandusinstrumendid, sealhulgas 
vabakaubanduslepingud, kajastaksid 
ringmajanduse eesmärke, ja lisaks tugevad, 
siduvad ja jõustatavad kestliku arengu 
peatükid; teeb ettepaneku käsitleda 
ringmajandust valdkonnaüleselt kõigis 
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asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides; kutsub komisjoni üles 
tegema edusamme WTOs, mis puudutab 
protsesside ja tootmismeetodite 
tunnustamist kui elementi, et eristada 
spetsiaalselt ringtootmise meetoditele 
keskendunud tooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides; kutsub komisjoni üles täitma 
oma eesmärki käivitada enesehindamise 
vahend päritolureeglite ja lihtsustatud 
olelusringi analüüsi jaoks, et aidata kaasa 
VKEde riskihindamise võimekusele, et 
nad saaksid kasu antud 
kaubanduslepingute eelistustest;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
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kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides; kutsub komisjoni üles 
suhtlema meie olemasolevate 
vabakaubanduslepingute partneritega 
dialoogis selle üle, kas lepingud on 
ringmajandusele ülemineku asjus 
toetavad, ning kui vajadus on kindlaks 
tehtud, siis lepingute vastuvõtmise üle;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides; kutsub komisjoni üles 
hindama, kas ringmajanduse standardid 
oleks vaja kaasata tulevaste 
vabakaubanduslepingute jätkusuutliku 
arengu peatükkidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides; rõhutab võimalust kasutada 
kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide 
koostöömehhanisme, et teha kolmandate 
riikidega koostööd ringmajanduse 
edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
fraktsiooni ECR nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides, suurendamata 
administratiivset või rahalist lisakoormust 
meie ettevõtetele, eelkõige VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, 
soovitades tugevaid ja jõustatavaid 
kestliku arengu mõju hindamise 
mehhanisme, mis järgiksid WTO 
standardeid; teeb ettepaneku käsitleda 
ringmajandust valdkonnaüleselt kõigis 
asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust valdkonnaüleselt 
kõigis asjaomastes vabakaubanduslepingu 
peatükkides;

5. nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks, et vabakaubanduslepingud 
kajastaksid ringmajanduse eesmärke, ja 
lisaks tugevad, siduvad ja jõustatavad 
kestliku arengu peatükid; teeb ettepaneku 
käsitleda ringmajandust tõhusalt kõigis 
vabakaubanduslepingu peatükkides;

Or. el

Muudatusettepanek 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles toetama ringmajandust, edendades 
määruste läbipaistvust ja sidusust ning 
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alandades tõkkeid keskkonnasäästlikele 
kaupadele ja teenustele, võttes arvesse ka 
olemasolevaid ekspertteadmisi 
biomajanduse strateegiate ehk 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise ja säilitamise kohta, seda ka 
arenguriikides; rõhutab, et tehniline abi 
ja suutlikkuse suurendamine on 
vajalikud, et selle eesmärgini jõuda;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Emmanuel Maurel

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. nõuab ökodisaini julgustamist 
ning ergutab ettevõtjaid näitama tootmis- 
ja töömeetodites suuremat mõõdukust 
ning nõuab, et need elemendid saaksid 
valmistoodete importimisel siduvaks; 

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Tiziana Beghin

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5a. peab kahetsusväärseks 
kaubanduslepingute rolli alakasutamist 
jätkusuutliku ringmajanduse 
integratsiooni edendamise vahendina; 
tuletab seoses sellega meelde, et 
praegustest ELi 
vabakaubanduslepingutest mainivad vaid 
kaks sõnaselgelt ringmajandust;
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Dita Charanzová

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist.

6. soovitab komisjonil osaleda 
regulatiivsetes dialoogides ja koostöös ELi 
kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tegema 
täiendavaid jõupingutusi rahvusvahelistel 
foorumitel (UNCTAD, WTO, G20, G7), et 
jätkata ELi ringmajanduse tegevuskava ja 
tagada ülemaailmsete võrdsete tingimuste 
edendamine rahvusvaheliste partneritega; 
rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 
sellele, kuidas vähem arenenud 
partnerriigid saavad ringmajandusest kasu; 
nõuab, et hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist; 
kutsub komisjoni üles integreerima oma 
strateegiasse „Tervikliku Aafrika 
strateegia suunas“ eelkõige 
ringmajanduse põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Anna Cavazzini

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; tuletab 
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et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist.

meelde, et jätkusuutlikkus ei nõua mitte 
üksnes keskkonna, kliimamuutuste või 
bioloogilise mitmekesisusega seotud 
ambitsioonikaid meetmeid, vaid peaks 
keskenduma ka inimõigustele ja 
sotsiaalsetele teemadele, nagu seda on 
näitlikustatud kestliku arengu 
eesmärkides (SDG); rõhutab, et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata sellele, kuidas 
vähem arenenud partnerriike saab 
ringmajandusest kasusaamise teel toetada, 
eelkõige viisidel, mille puhul 
ringmajandus saab kaasa aidata sellele, et 
parandada töö- ja sotsiaalstandardeid 
kogu maailmas; nõuab, et hinnataks 
suurenenud ELi-sisese ringlussevõtu määra 
mõju riikidele, mis sõltuvad suurel määral 
jäätmete impordist;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist.

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist; 
on arvamusel, et kogu liitu hõlmava 
ringmajanduse hüvesid võiks rakendada 
kogu maailmas, kui taaskasutatavate 
jäätmete ekspordiga kaubeldaks kehtivate 
vabakaubanduslepingute (FTA) ja 
poliitika raames, mis integreeriks 
täielikult jätkusuutliku arengu 
probleemid;
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Or. en

Muudatusettepanek 66
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist.

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajanduses osaleda ja sellest 
kasu; nõuab, et hinnataks suurenenud ELi-
sisese ringlussevõtu määra mõju riikidele, 
mis sõltuvad suurel määral jäätmete 
impordist; kutsub komisjoni üles 
kasutama kaubandusabi ja GSP+-i, et 
aidata arenguriikidel rakendada 
ringmajanduse tavasid, sealhulgas 
tootestandardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Emmanouil Fragkos

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist.

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et võtta vastu 
ringmajanduse eesmärgid rahvusvahelisel 
tasemel koos kohustustustega, mis 
vastavad ELi omadele; rõhutab, et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata sellele, kuidas 
vähem arenenud partnerriigid saavad 
ringmajandusest kasu; nõuab, et hinnataks 
suurenenud ELi-sisese ringlussevõtu määra 
mõju riikidele, mis sõltuvad suurel määral 
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jäätmete impordist;

Or. el

Muudatusettepanek 68
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist.

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; jälgida, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu, ning 
kasutada juba olemasolevaid instrumente, 
näiteks kaubandusabi ja GSP+-i; nõuab, 
et hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete impordist;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; nõuab, et 
hinnataks suurenenud ELi-sisese 
ringlussevõtu määra mõju riikidele, mis 
sõltuvad suurel määral jäätmete 
impordist.

6. soovitab komisjonil teha koostööd 
ELi kaubanduspartneritega, et veelgi enam 
toetada ringmajanduse eesmärke; rõhutab, 
et erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, 
kuidas vähem arenenud partnerriigid 
saavad ringmajandusest kasu; toetab 
kaasnevaid meetmeid, et aidata meie 
partneritel kiirendada jäätmete 
vähendamist ja üleminekut 
ringmajandusele;

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. rõhutab, et kui jäätmevood on 
eksporditud EList sotsiaalselt õiglasel, 
puhtal ja kergesti hallataval viisil, saab 
luua võimalusi kolmandate riikide jaoks 
ning võib tekkida majandusliku tõhususe 
suurenemine, kui tootmiskeskused on 
ringlussevõtutehaste vahetus läheduses, 
mis viib ringlussevõtu „tšempionide“ 
tekkeni tipptasemel sorteerimise ja 
töötluse taristuga, võimendades 
ülemaailmse ringlussevõtu mahtusid ja 
kvaliteeti;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. teeb ettepaneku, et komisjon 
tegeleks vastavates mitmepoolsetes 
organisatsioonides nõusoleku 
saavutamisega rahvusvahelise märgistuse 
kohta, mida oleks tarbijatel lihtne mõista 
ja mis näitaks, kas toote saab ringlusse 
võtta;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Carles Puigdemont i Casamajó
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Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6a. nõuab komisjonilt tungivalt 
ringmajanduse standardite kaasamise 
juhtimist Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO);

Or. en

Muudatusettepanek 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6b. kutsub komisjoni üles aitama 
WTOd, et keskenduda kaubanduse 
hõlbustamisele ka tarneahelates, mis 
töötavad tagurpidi, et juhtida olelusringi 
lõppu jõudnud tooteid ringlussevõtu 
suunalisse kanalisse, aidates seeläbi 
ringmajandust; on arvamusel, et WTO 
peaks hindama oma varasemat tööd 
kaubanduse hõlbustamise ja 
ülemaailmsete väärtusahelate osas ning 
kaaluma, kuidas need saaksid edendada 
oma liikmete majanduslikke ja 
keskkonnakaitse alaseid huve;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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6b. rõhutab, et niikaua kui ELi 
jäätmeeksportide kvaliteeti ei saa 
garanteerida ja esineb ebaselgust, kas 
eksporditud jäätmed on kolmandates 
riikides ringlusse võetud, austades kõrgeid 
sotsiaalseid, tervishoiu ja keskkonnakaitse 
alaseid standardeid, peab jäätmete 
ringlussevõtu parandamine ELi piirides 
jääma prioriteediks;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. kutsub komisjoni üles uurima 
sünergiaid, mida on soodustatud 
mitmepoolsete raamistike ja 
rahvusvaheliste kaubandusläbirääkimiste 
kaudu, kui nende riikidega töötades liit 
kas juba omab vabakaubanduslepingut 
või sõlmib selle peatselt, et saavutada 
materjalide ringlust ja lõpuks ressursside 
kasutamise lahtisidumist 
majanduskasvust makrotasandil, selleks 
et muu hulgas vältida keskkonda 
kahjustavaid tegevusi, nagu näiteks 
nõuetele mittevastavaid, halvasti 
reguleeritud ja mitteametlikke 
taaskasutustoiminguid;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6c. kutsub komisjoni üles rakendama 
ringmajanduse tegevuskava ning kriitilise 
tähtsusega toorainete tegevuskava 
koordineeritud ja vastastikku tugevdaval 
viisil; rõhutab, et Euroopa ringlussevõtu 
määrade parandamine metalli ja 
mineraalide suhtes, mida vajavad 
keskkonnahoidlikud ja digitaalsed 
tehnoloogiad, annab Euroopale 
jätkusuutliku omamaiste tarnete allika, 
aidates parandada selle vastupanuvõimet 
võrreldes rohkem saastavate importidega 
mitteusaldusväärsetest kolmandatest 
riikidest;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6d. rõhutab, et ringmajandus ning 
jätkusuutlik tootmine nõuavad 
läbipaistvaid ja jälgitavaid väärtusahelaid. 
Selleks et parandada kõigi materjalide 
ringlust ning jälgida kemikaale ja 
ohtlikke elemente, on esmatähtis aidata 
kaasa andmete kättesaadavusele, mis on 
seotud toote sisu, materjalide, 
süsinikujalajälje ja ringlussevõtuga. 
Erilisi jõupingutusi peaks tegema selleks, 
et integreerida ja arendada tööd 
digitaalsete tootepassidega, mis koguksid 
struktureeritud ja standardiseeritud infot 
toote kõikidest faasidest ning 
võimaldaksid paremat ringlust, edendades 
tootja laiendatud vastutust (EPR) ning ka 
jätkusuutliku tarbija valikuid;

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6e. rõhutab keskkonnaalase 
dumpingu riski, kui ümbertöödeldud 
toorainete või kasutatud kaupadega 
kaubeldakse Euroopas kehtivate 
kõrgemate keskkonnaalaste standardite 
tõttu võrreldes kolmanda riigiga, mis 
õõnestaks ülemaailmset kliimat ja 
keskkonnatoiminguid ning takistaks 
jätkusuutlikku üleminekut kolmandates 
riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Arvamuse projekt
Punkt 6 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6f. rõhutab, et tuleks eristada 
materjalide taaskasutamiseks mõeldud 
jäätmeid ning jäätmeid, mis on mõeldud 
energia tootmiseks, et kaitsta väärtuslikke 
materjale ja vältida dumpingut; rõhutab, 
et Baseli konventsiooni plastijäätmete 
ekspordi keeld OECD riikidest OECD-
välistesse riikidesse, välja arvatud erand 
materjali puhul, mis on „ohutu, puhas, 
segamata ja saastumata“ ning mõeldud 
ringlussevõtuks, mitte jäätmetest energia 
tootmiseks, on selles osas väga 
asjakohane ja et see rahvusvaheline 
õigusakt võiks kiirendada rahvusvahelisi 
läbirääkimisi jäätmete standardite ja 
määratluste kohta;



AM\1214775ET.docx 45/45 PE658.809v01-00

ET

Or. en


