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Módosítás 1
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. mivel az európai zöld 
megállapodás keretében a 2020. 
márciusban közzétett, a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben 
vázolt ambiciózus jogszabályoknak azt 
kell célul kitűzniük, hogy csökkentsék az 
uniós termelés és fogyasztás teljes 
környezetvédelmi és erőforrás-lábnyomát, 
fő prioritásként az erőforrás-
hatékonyságot, a zéró szennyezést, a káros 
és mérgező anyagoknak való kitettség 
mellőzését és a hulladékkeletkezés 
megelőzését meghatározva; mivel a 
kereskedelempolitika kulcsszerepet játszik 
e célok megvalósításában;

Or. en

Módosítás 2
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. mivel a Covid19-válság 
bizonyította, hogy fenntartható és 
rövidebb szállítói láncokon alapuló 
reziliens gazdaságra van szükség, amelyet 
a körforgásos gazdaság fog megteremteni 
azáltal, hogy lezárja és lelassítja az anyag-
, termék- és erőforrás-körforgást; mivel a 
zárt anyagkörforgás és a rövidebb ellátási 
láncok eredményeként csökken a 
nyersanyag-importtól való függőség, és 
kevesebb hulladékot exportálnak, ami így 
hozzájárul az EU nyílt stratégiai 
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autonómiájához;

Or. en

Módosítás 3
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze, és ezért hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a kereskedelmi 
és beruházási megállapodások ne 
legyenek ellentétesek a körforgásos 
gazdaság politikáival; szükségesnek tartja, 
hogy a kereskedelmi megállapodásokban 
a kereskedelmi akadály fogalmából zárják 
a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
uniós jogszabályokat, valamint erősebb és 
megfelelőbb környezetvédelmi jogi 
garanciákat írjanak elő; hangsúlyozza, 
hogy a fokozott újrafeldolgozás 
csökkentheti az Unió nyersanyag-
behozataltól való függőségét, és rámutat 
arra, hogy a globális értékláncok hosszú 
távú fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében a gazdasági növekedést külön 
kell választani az erőforrás-kitermeléstől 
és -felhasználástól; felszólítja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően 
igazítsa ki az uniós nyersanyag-stratégiát, 
beleértve azt is, hogy az EU rendszeresen 
kérje a kereskedelmi partnerektől a 
nyersanyagokra vonatkozó exportvámok 
eltörlését;

Or. en

Módosítás 4
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Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól; úgy 
véli, hogy a körforgásos gazdaságra való 
átállás általában olyan megközelítésekkel 
jár együtt, amelyek a természeti 
erőforrások kisebb arányú kitermeléséhez 
és felhasználásához vezethetnek, többek 
között erőforrás-hatékonysági politikák 
révén, és ezáltal a körforgásos gazdaság 
koncepciója kiegészíti az erőforrás-
hatékonyság javítását;

Or. en

Módosítás 5
Gabriel Mato

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás és az 
energiarendszernek a Bizottság által 
javasolt kibocsátáscsökkentéssel 
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értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

összhangban történő átalakítása 
csökkentheti az Unió nyersanyag- és 
energiaforrás-behozataltól való 
függőségét; kiemeli, hogy az Európai 
Uniónak sikerült szétválasztania a 
gazdasági növekedést és az üvegházhatású 
gázok kibocsátását és rámutat arra is, hogy 
a globális értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

Or. es

Módosítás 6
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás korlátozhatja a 
túlfogyasztás következtében felmerülő 
környezeti veszélyeket, csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, beleértve a kritikus fontosságú 
nyersanyagokat és a másodlagos 
nyersanyagokat is, és rámutat arra, hogy a 
globális értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól, és 
fel kell gyorsítani a fenntartható fejlődést 
a harmadik országokban;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

1. hangsúlyozza, hogy a stratégiai 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól; 
hangsúlyozza, hogy a lineáris gazdaságról 
a körforgásos gazdaságra való átállásnak 
minden szempontból a befogadáson és az 
együttműködésen kell alapulnia, 
figyelembe kell vennie a nemi 
szempontokat, és minden nemnek részt 
kell vennie az átállásban;

Or. en

Módosítás 8
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás és a többlet 
nyersanyagok átcsoportosítása más 
gyártási formákban történő 
felhasználásra csökkentheti az Unió 
nyersanyag-behozataltól való függőségét, 
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a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

és rámutat arra, hogy a globális értékláncok 
hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében a gazdasági növekedést a 
tisztességes verseny fenntartása mellett 
külön kell választani az erőforrás-
felhasználástól;

Or. en

Módosítás 9
Helmut Scholz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az Unió és az ENSZ 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrendje globális 
végrehajtásának lényeges eszköze; 
hangsúlyozza, hogy a fokozott 
újrafeldolgozás csökkentheti az Unió 
nyersanyag-behozataltól való függőségét, 
és rámutat arra, hogy a globális értékláncok 
hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében a gazdasági növekedést külön 
kell választani az erőforrás-felhasználástól, 
és emlékeztet arra, hogy csökkenteni kell 
a hulladékképződést;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
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gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

gazdaságra való globális átállás 
előmozdítása és az uniós fenntarthatósági 
menetrend támogatásának lényeges 
eszköze; hangsúlyozza, hogy a fokozott 
újrafelhasználás, javítás, újragyártás és 
újrafeldolgozás csökkentheti az Unió 
nyersanyag-behozataltól való függőségét, 
és rámutat arra, hogy a globális értékláncok 
hosszú távú fenntarthatóságának és 
rezilienciájának biztosítása érdekében a 
gazdasági növekedést külön kell választani 
az erőforrás-felhasználástól;

Or. en

Módosítás 11
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól való 
függőségét, és rámutat arra, hogy a globális 
értékláncok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében 
a gazdasági növekedést külön kell 
választani az erőforrás-felhasználástól;

1. hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelempolitika a körforgásos 
gazdaság és az uniós fenntarthatósági 
menetrend globális végrehajtásának 
lényeges eszköze; hangsúlyozza, hogy a 
fokozott újrafeldolgozás csökkentheti az 
Unió nyersanyag-behozataltól és 
energiaimporttól való függőségét, és 
rámutat arra, hogy a globális értékláncok 
hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében a gazdasági növekedést külön 
kell választani az erőforrás-felhasználástól;

Or. en

Módosítás 12
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy normává kell tenni a 
fenntartható termékek belső piacon való 
forgalomba hozatalát, és üdvözli az összes 
termék tartósságára, interoperabilitására, 
javíthatóságára, korszerűsíthetőségére, 
újrafelhasználhatóságára és 
újrafeldolgozhatóságára vonatkozó 
kötelező minimumkövetelményekre 
vonatkozó javaslatokat, valamint a további 
termékspecifikus követelményeket, és kéri, 
hogy ezeket a kötelező előírásokat és a 
jövőbeli kötelező címkézési 
követelményeket az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése érdekében 
ugyanúgy alkalmazzák az importált 
árukra is; kéri, hogy szüntessék meg a 
kettős mércét az Unión belüli gyártók által 
az uniós piacon forgalmazható termékek 
és a harmadik országok piacaira 
exportálható termékek között;

Or. en

Módosítás 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a másodlagos 
nyersanyagok kereskedelme a 
kereskedelem és a körforgásos gazdaság 
közötti összekapcsolódás egyik fontos 
eleme; hangsúlyozza, hogy az elsődleges 
nyersanyagok másodlagos 
nyersanyagokkal történő helyettesítése 
ösztönözheti az erőforrás-felhasználás és 
a gazdasági növekedés szétválasztását 
azáltal, hogy csökkenti az elsődleges 
anyagok iránti keresletet, miközben 
fenntartja a gazdasági növekedést; 
rámutat arra, hogy az elsődleges 
nyersanyagok világméretű 
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forgalmazásának kereskedelmi 
következményei jelentősek, mivel a 
természeti erőforrások földrajzilag 
egyenlőtlenül koncentrálódnak;

Or. en

Módosítás 14
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az 
újrafeldolgozható anyagok olyan árukká 
váltak, amelyekkel kereskedni lehet, és 
amelyeket újrafeldolgozás céljából 
gyakran harmadik országokba 
exportálnak;

Or. en

Módosítás 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat arra, hogy az 
újrafeldolgozhatósági szabványok 
elfogadását illetően az Uniónak 
biztosítania kell, hogy a termékeket úgy 
tervezzék meg, hogy könnyebb újra fel 
lehessen dolgozni őket, és ne 
használjanak veszélyes anyagokat; úgy 
véli, hogy a termékek kémiai és 
anyagösszetételével kapcsolatos 
tájékoztatás különösen fontos az 
elhasználódott termékek 
újrafeldolgozhatóságának biztosítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a globális 
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értékláncok megjelenésével a 
környezettudatos tervezés és az 
ökocímkézési rendszerek is fontos szerepet 
játszhatnak a globális körforgásos 
gazdaságra való átállás elősegítésében;

Or. en

Módosítás 16
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

2. meggyőződése, hogy a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó átfogó jogszabályok 
kidolgozása során az EU előnyre tesz az 
idevágó szabványok kidolgozása terén, 
nemzetközi szinten is; fájlalja a hulladék 
minőségére vonatkozó nemzetközi és 
európai szabványok hiányát, mivel az 
akadályozza a körforgásos gazdaságot 
elősegítő, életképes kereskedelempolitikát; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan; emlékeztet a Bizottság által 
az európai zöld megállapodásban tett 
kötelezettségvállalásra, miszerint az EU 
véget vet annak, hogy az Unión kívülre 
exportálja a hulladékát; támogatja ezért a 
hulladékszállításra és az illegális exportra 
vonatkozó szabályok bejelentett 
felülvizsgálatát;

Or. en

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

Véleménytervezet
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2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

2. elismeri, hogy a körforgásos 
gazdasággal kapcsolatban egy átfogó jogi 
keretre van szükség; fájlalja a hulladék 
minőségére és a hulladékstátusz 
megszűnésére vonatkozó nemzetközi és 
európai szabványok hiányát, mivel az 
akadályozza a körforgásos gazdaságot 
elősegítő, életképes kereskedelempolitikát; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére és a hulladékstátusz 
megszűnésére, valamint jogi 
meghatározást az újrafeldolgozható 
hulladékra vonatkozóan, és nemzetközi 
szinten vezesse be ezeket a szabványokat; 
úgy véli, hogy a hulladékszállításról szóló 
rendelet felülvizsgálata lehetőséget ad 
arra, hogy megszüntessék az EU 
hulladékexportjának problémáját, és ezért 
üdvözli a Bizottság e rendelet 
felülvizsgálatáról szóló bejelentését;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 

2. fájlalja a nemzetközi 
fogalommeghatározások és szabványok és 
a körforgásos gazdasággal kapcsolatos 
címkézésre vonatkozó európai szabványok 
hiányát. Ezek hiánya különösen 
problematikus a hulladék minőségével és 
a másodlagos nyersanyagokkal, valamint 
az újrafeldolgozott, újragyártott és javított 
árukkal összefüggésben, mivel az 
akadályozza a körforgásos gazdaságot 
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jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

elősegítő, életképes kereskedelempolitikát; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat és 
fogalommeghatározásokat a hulladék 
minőségére, az újrafeldolgozott 
anyagokra, valamint az 
újrafeldolgozhatóságra és javíthatóságra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba; hangsúlyozza, hogy 
globális szintre kell emelni a 
környezettudatos tervezést és ökocímkézést 
a globális körforgásos gazdaság erősítése 
és az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében;

Or. en

Módosítás 19
Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

2. felhívja a Bizottságot, hogy 
szigorúan hajtsa végre az uniós jogban a 
veszélyes hulladékok országhatárokon 
átnyúló szállítását és ártalmatlanítását 
ellenőrző Bázeli Egyezményt, ideértve az 
Egyezménynek a műanyag hulladékok 
országhatárokon átnyúló szállítása 
tekintetében történt 2019-es módosítását 
is; fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, és az újrafeldolgozható 
hulladékra vonatkozó jogi 
meghatározásokkal együtt vezesse be 
ezeket a jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;
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Or. en

Módosítás 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba; hangsúlyozza, hogy 
jobban kell kezelni az ellátási láncok 
erőforrás-hatékonyságának kereskedelmi 
akadályait, például a másodlagos anyagok 
exportkorlátozásait, valamint a 
másodlagos termékek és használt 
termékek kereskedelmének korlátozásait;

Or. en

Módosítás 21
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 

2. úgy véli, hogy a hulladék 
minőségére vonatkozó nemzetközi és 
európai normák harmonizálása és 
szabványosítása nagy mértékben 
hozzájárulna a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseinek a kereskedelempolitikába 
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harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

történő integrálásához; felhívja a 
Bizottságot, hogy járjon élen a hulladék 
minőségére vonatkozó szabványok 
harmonizálására irányuló nemzetközi 
erőfeszítésekben, valamint állapodjon meg 
az újrafeldolgozható hulladékra vonatkozó 
jogi meghatározásról, és ezeket foglalja 
bele a jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

Or. en

Módosítás 22
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos megfontolásokat 
teljes mértékben integráló 
kereskedelempolitikai intézkedésekbe;

Or. en

Módosítás 23
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és ezeket foglalja bele a 
jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokba;

2. fájlalja a hulladék minőségére 
vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványok hiányát, mivel az akadályozza 
a körforgásos gazdaságot elősegítő, 
életképes kereskedelempolitikát; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
harmonizált szabványokat a hulladék 
minőségére, valamint jogi meghatározást 
az újrafeldolgozható hulladékra 
vonatkozóan, és indítson új 
kezdeményezéseket a megfelelő 
infrastruktúrával kapcsolatban, hogy 
biztosítsa a jó minőségű elkülönített 
gyűjtést;

Or. en

Módosítás 24
Helmut Scholz

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sürgeti a Bizottságot olyan 
hatékony intézkedések előterjesztésére, 
amelyek véget vetnek annak a 
gyakorlatnak, hogy a műanyaghulladék 
EU-ból történő kivitelével kezelik az EU 
elégtelen újrafeldolgozási kapacitását; 
megjegyzi, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség szerint a 
Kínában és más államokban bevezetett 
importkorlátozások évi 300 000 tonnáról 
190 000 tonnára csökkentették az 
exportot, viszont más rendeltetési 
helyekre, köztük Thaiföldre és 
Törökországba helyezték át a műanyag 
hulladék uniós exportját, ahol gyakran 
enyhék a környezetvédelmi jogszabályok, 
és nincsenek ellenőrzések, a hulladékot 
pedig általában égetik, vagy fedetlen 
gödrökben tárolják; felszólítja a 
tagállamokat, hogy szigorúan büntessék 
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meg azokat a vállalkozókat, akik abból 
próbálnak nyereségre szert tenni, hogy 
illegális műanyaghulladék-kereskedelmet 
folytatnak fejlődő országokkal;

Or. en

Módosítás 25
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
körforgásos gazdaságot ne a 
versenyképesség rovására valósítsák meg, 
és hogy garantálni kell az egyenlő 
versenyfeltételeket az uniós vállalatok 
számára; kéri a Bizottságot, hogy 
támogassa a kkv-kat a körforgásos 
gazdaság üzleti modelljükbe történő 
integrálásában; e tekintetben felszólítja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy 
erőteljes és hatékony intézkedéseket 
vezessenek be az uniós vállalatok 
körforgásos gazdaságra való áttérésének 
támogatása érdekében, többek között 
ösztönzők és könnyítő intézkedések révén; 
ragaszkodik ahhoz, hogy ne rójanak 
további szükségtelen adminisztratív 
terheket a vállalatokra, különösen a kkv-
kra;

Or. en

Módosítás 26
Helmut Scholz
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az Európai Unióból származó 
elektronikus hulladékokat a fejlődő 
országokban az emberek gyakran kézzel 
válogatják egészségkárosító körülmények 
között; hangsúlyozza, hogy a világ más 
részein élő munkavállalók egészségének 
kárára nem építhetjük fel az európai 
körforgásos gazdaságunkat; 
intézkedéseket sürget az újrafeldolgozás 
veszélyes formáinak kiküszöbölésére a 
körforgásos gazdaság ellátási láncaiban; 
javasolja, hogy többek között a vállalati 
átvilágításról és a vállalati 
elszámoltathatóságról hamarosan 
elfogadandó európai irányelvben 
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős; hangsúlyozza, hogy biztosítani 
kell az átláthatóságot és a nyomon 
követhetőséget az ellátási láncokban, és 
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felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőbeli 
uniós textilstratégia keretében 
foglalkozzon különösen az erőforrások 
hatékony felhasználásával és a 
fenntartható termelési és fogyasztási 
szerkezettel a ruházati ágazatban; üdvözli 
a tervezett „körforgásos elektronikai 
kezdeményezést”, és hangsúlyozza, hogy 
ebben az összefüggésben meg kell 
határozni, hogyan lehet az e-hulladékot 
újrafelhasználás és újrafeldolgozás 
céljából exportálni;

Or. en

Módosítás 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős; úgy véli, hogy a városi 
térségeknek hatékonyan kell 
felhasználniuk az erőforrásokat az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés és a hozzáadott értéket teremtő 
munkahelyek létrehozása érdekében, és 
egy olyan társadalmi és intézményi keretet 
kell létrehozni, amely előmozdíthatja az 
erőforrás-hatékony gazdaságra és az 
alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátásra 
való átállást, valamint új lehetőségeket 
talál és teremt a feltörekvő gazdasági 
ágazatokban, és előmozdítja az innovációt 
és a versenyképességet;

Or. en
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Módosítás 29
Seán Kelly

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős; hangsúlyozza, hogy ezt úgy kell 
megvalósítani, hogy ne okozzanak 
indokolatlan szabályozási terhet, és 
biztosítsák, hogy az európai vállalkozások 
továbbra is versenyképesek maradjanak, 
és kihasználhassák az ellátási láncok 
stratégiai diverzifikációját;

Or. en

Módosítás 30
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős, mint például a textiltermékek 
értéklánca; rámutat arra, hogy számos 
értékláncban, mint például a 
textiltermékek értékláncában ez a globális 
textiltermékek termelésének abszolút 
csökkenésével fog járni;

Or. en
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Módosítás 31
Gabriel Mato

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
ellátási láncoknak – amennyire lehet – 
minimalizálniuk kell termékeik 
szénlábnyomát;

Or. es

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős, és ahol az EU nem megbízható 
nyersanyagforrásoktól való függősége 
különösen nagy;

Or. en

Módosítás 33
Emmanouíl Fragkos

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben az Unió környezeti lábnyoma 
jelentős;

3. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás során különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
kulcsfontosságú ellátási láncokra, 
amelyekben a környezeti lábnyom 
jelentős;

Or. el

Módosítás 34
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a szállítói lánc 
átláthatósága és a termék 
nyomonkövethetősége fontos eszközök a 
körforgásos gazdaság és az EU 
fenntarthatósági menetrendjének 
megvalósításában, ideértve az upstream és 
downstream gyártási folyamatokra és a 
környezeti és szociális hatásokra 
vonatkozó részletes információkat is, 
amelyek több fenntartható gyakorlatot 
ösztönöznek, és információkat adnak 
arról, hogy a termékek összhangban 
vannak-e a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseivel; ezért üdvözli a Bizottság 
azon szándékát, hogy digitális 
termékútlevelet dolgoz ki; e tekintetben 
kéri, hogy a kötelező tájékoztatási 
követelményeket az ellátási lánc egészére 
alkalmazzák, és azok ne csak az olyan 
szempontokra terjedjenek ki, mint a 
tartósság és a javíthatóság, hanem a 
társadalmi és környezeti feltételekre is;

Or. en
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Módosítás 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, a 
tagállamokat, a régiókat és a helyi 
önkormányzatokat, hogy kezeljék 
kiemelten az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet, és korlátozzák az erőforrások 
környezeti hatásait, előmozdítva az 
újrahasznosító társadalmon alapuló 
körforgásos gazdaságot a 
hulladéktermelés csökkentése és a 
hulladék erőforrásként történő 
felhasználása céljából; úgy véli, hogy a 
kereskedelem lehetőséget ad az Uniónak 
arra, hogy vezető szerepet töltsön be a 
körforgásos gazdaságban, és képes legyen 
arra, hogy átültesse a világ többi 
városának, régiójának vagy országának 
sikeres modelljeit; hangsúlyozza, hogy a 
körforgásos gazdaságot nemcsak a 
fenntarthatóság, hanem a gazdaság 
szempontjából is lehetőségként kell 
értelmezni;

Or. en

Módosítás 36
Helmut Scholz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a reziliencia 
szempontját be kell építeni a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervbe, és 
a kereskedelmi partnereinkkel közösen 
foglalkozni kell a termelési láncok 
rezilienciájának növelésével, a reziliens 
munkaerőpiaccal és a környezetünk 
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rezilienciájának kérdésével; egy olyan 
közbeszerzési megközelítés bevezetését 
szorgalmazza a kereskedelempolitikában, 
amely a tartós, javítható, újrahasznosított 
vagy újrahasznosítható anyagokat 
részesíti előnyben a közbeszerzési 
eljárások során, és amely decentralizációs 
stratégiákat alkalmaz annak érdekében, 
hogy ezek hozzájáruljanak a 
rezilienciához;

Or. en

Módosítás 37
Emmanouíl Fragkos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a zöld megállapodás 
nemzetközivé válásának fontosságát 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
fenntartható módon és eredményesen 
működjön, és ne fékezze az európai 
fejlődést; ennek megfelelően üdvözli a 
Kína, Egyiptom és India által az európai 
célok bemutatását követően tett 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat;

Or. el

Módosítás 38
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ragaszkodik ahhoz, hogy 
előmozdítsák és megkönnyítsék a helyi 
mezőgazdaságból származó 
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 



PE658.809v01-00 26/49 AM\1214775HU.docx

HU

termékek fogyasztását;

Or. fr

Módosítás 39
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. annak érdekében, hogy nagyobb 
önmérsékletet gyakoroljunk beszerzéseink 
során, kéri az élelmiszer-pazarlás elleni 
fellépések megvalósítását a közétkeztetés 
egészében, továbbá kéri, hogy kötelezzék a 
nagy forgalmazókat az élelmezésisegély-
szervezetekkel való megállapodások 
aláírására;

Or. fr

Módosítás 40
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. üdvözli a Bizottság ellátási láncok 
átvilágításáról szóló jövőbeli jogalkotási 
kezdeményezését, amely biztosítani 
kívánja, hogy a vállalatok kötelesek 
legyenek tiszteletben tartani az emberi 
jogokat, a környezetet és a felelősségteljes 
kormányzást;

Or. en

Módosítás 41
Anna Cavazzini
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

4. emlékeztet arra, hogy ahhoz, hogy 
az EU 2050-ig elérje a 
karbonsemlegességi célkitűzést, kezelni 
kell az EU importált termékek iránti 
keresletének szénlábnyomát; felszólítja az 
EU-t, hogy tegyen konkrét lépéseket a 
termékek széntartalmuk alapján történő 
differenciálása terén, ami az egyenlő 
szabályozási feltételek megteremtésének 
egyik módja; felhívja a Bizottságot, hogy 
tárja fel és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos és karbonsemleges 
termékek piacra jutását gátló vagy 
korlátozó akadályokat, és vizsgálja meg az 
egyes termékekre kivetett vámok 
csökkentésének lehetőségeit és előnyeit a 
körforgásos gazdaság fejlődésének 
ösztönzése érdekében, az EU általános 
vámkedvezmény-rendszerének (GSP) 
folyamatban lévő felülvizsgálatával 
összefüggésben is;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
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érdekében; érdekében; felszólítja a Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe az uniós kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) sajátos 
igényeit, és támogassa őket a körforgásos 
jellegű termékeik exportálására irányuló 
üzleti stratégiáik végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 43
Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében; e tekintetben arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy a környezeti termékekről 
szóló megállapodás megkötése céljából 
térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, és a 
tárgyalások hatókörébe vegye fel a 
körforgásos gazdaság dimenzióját;

Or. en

Módosítás 44
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
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jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
termékek javítását és átalakítását a lehető 
leginkább helyben végezzék, de legalábbis 
Európában;

Or. fr

Módosítás 45
Gabriel Mato

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
kiigazítva a termékek szénlábnyomát és 
garantálva azok biztonságát és nyomon 
követhetőségét; felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

Or. es

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
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származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

származó, körforgásos termékek és 
szolgáltatások piacra jutását gátló vagy 
korlátozó akadályokat, és vizsgálja meg az 
egyes termékekre kivetett vámok és nem 
vámjellegű akadályok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 47
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 
kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel a zöld növekedés és az 
ökoinnováció akadályait, valamint az 
Unión kívülről származó, körforgásos 
termékek piacra jutását gátló vagy 
korlátozó akadályokat, és vizsgálja meg az 
egyes termékekre kivetett vámok 
csökkentésének lehetőségeit és előnyeit a 
körforgásos gazdaság fejlődésének 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 48
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az egyes termékekre 

4. felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel 
és számolja fel az Unión kívülről 
származó, körforgásos termékek piacra 
jutását gátló vagy korlátozó akadályokat, 
és vizsgálja meg az újrafeldolgozott 
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kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében;

termékekre kivetett vámok csökkentésének 
lehetőségeit és előnyeit a körforgásos 
gazdaság fejlődésének ösztönzése 
érdekében, és támogassa az újragyártó 
vállalkozásokat;

Or. en

Módosítás 49
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít a tervezett elavulás elleni 
további küzdelemre azáltal, hogy előnyben 
részesítjük azokat a termékeket, amelyek 
könnyebben javíthatók, amelyekhez 
rendelkezésre állnak pótalkatrészek, és 
amelyeket könnyű szét- és újra 
összeszerelni Európán belül;

Or. fr

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket és 
versenyképes üzleti modelleket 
tartalmaznak, amelyek az elsődleges 
anyagok helyett inkább az újrafeldolgozott 
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valamennyi vonatkozó fejezetében; anyagok kereskedelmét ösztönzik; 
felszólítja a Bizottságot annak 
vizsgálatára, hogyan lehet egyensúlyba 
hozni az újrafeldolgozott termékek 
kereskedelmének ösztönzését és szigorú 
minőségi normák és fogyasztóvédelem 
fenntartásával; javasolja, hogy a 
körforgásos gazdasággal átfogó módon 
foglalkozzanak a szabadkereskedelmi 
megállapodások valamennyi vonatkozó 
fejezetében; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek a kereskedelmi 
megállapodások tényleges megerősítését 
prioritásként kell kezelnie;

Or. en

Módosítás 51
Gabriel Mato

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében; üdvözli 
– a fenntartható fejlődésről szóló fejezetek 
révén – a körforgásos gazdaság különböző 
aspektusainak a meglévő kereskedelmi 
megállapodásokba történő beépítését, 
valamint a körforgásos gazdaság 
egyértelmű említését a jelenleg tárgyalás 
alatt álló jövőbeli megállapodásokban, 
ezáltal megerősítve a 2030-as 
menetrendben megfogalmazott, Unió által 
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folytatott nyilvános diplomáciát;

Or. es

Módosítás 52
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy minden 
rendelkezésre álló kereskedelmi eszköz, 
köztük a szabadkereskedelmi 
megállapodások tükrözzék a körforgásos 
gazdaság célkitűzéseit azáltal, hogy a 
fenntartható fejlődésre vonatkozóan 
erőteljes, kötelező erejű és érvényesíthető 
fejezeteket tartalmaznak; javasolja, hogy a 
körforgásos gazdasággal átfogó módon 
foglalkozzanak a szabadkereskedelmi 
megállapodások valamennyi vonatkozó 
fejezetében; felszólítja a Bizottságot, hogy 
érjen el haladást a WTO-ban a 
folyamatok és a gyártási módszerek 
elismerése terén a termékek közötti 
különbségtétel egyik elemeként, külön 
hangsúlyt helyezve a körforgásos jellegű 
gyártási módszerekre;

Or. en

Módosítás 53
Seán Kelly

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
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tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy teljesítse 
célkitűzését, amely szerint egy önértékelési 
eszközt vezet be a származási szabályokra 
és az egyszerűsített életciklus-elemzésre, 
hogy támogassa a kkv-k 
kockázatértékelési képességeit, hogy azok 
ki tudják használni az adott kereskedelmi 
megállapodás szerinti 
vámkedvezményeket;

Or. en

Módosítás 54
Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a meglévő 
szabadkereskedelmi megállapodásokban 
részes partnereinkkel kezdeményezzen 
párbeszédet arról, hogy a megállapodások 
támogatják-e a körforgásos gazdaságra 
való átállást, továbbá szükség esetén a 
megállapodások kiigazításáról;



AM\1214775HU.docx 35/49 PE658.809v01-00

HU

Or. en

Módosítás 55
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében; 
felszólítja a Bizottságot annak 
értékelésére, hogy a jövőbeli 
szabadkereskedelmi megállapodások 
fenntartható fejlesztési fejezeteibe be kell 
építeni a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó normákat;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
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tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében; 
hangsúlyozza, hogy kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezetek együttműködési mechanizmusait 
fel lehet használni arra, hogy együtt 
dolgozzanak a harmadik országokkal a 
körforgásos gazdaság előmozdításán;

Or. en

Módosítás 57
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében, 
anélkül hogy további adminisztratív vagy 
pénzügyi terhet rónának 
vállalkozásainkra, különösen a kkv-kra;

Or. en

Módosítás 58
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a 
körforgásos gazdasággal átfogó módon 
foglalkozzanak a szabadkereskedelmi 
megállapodások valamennyi vonatkozó 
fejezetében;

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a 
fenntarthatóságra vonatkozó erőteljes és 
érvényesíthető hatásvizsgálati 
mechanizmusokat javasolnak a WTO 
normáinak megfelelően; javasolja, hogy a 
körforgásos gazdasággal átfogó módon 
foglalkozzanak a szabadkereskedelmi 
megállapodások valamennyi vonatkozó 
fejezetében;

Or. en

Módosítás 59
Emmanouíl Fragkos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal átfogó módon foglalkozzanak 
a szabadkereskedelmi megállapodások 
valamennyi vonatkozó fejezetében;

5. nyomatékosan kéri a Bizottságot 
annak biztosítására, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
tükrözzék a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit azáltal, hogy a fenntartható 
fejlődésre vonatkozóan erőteljes, kötelező 
erejű és érvényesíthető fejezeteket 
tartalmaznak; javasolja, hogy a körforgásos 
gazdasággal a szabadkereskedelmi 
megállapodások valamennyi vonatkozó 
fejezetében foglalkozzanak;

Or. el

Módosítás 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szabályozások 
átláthatóságának és koherenciájának 
javításával és a zöld áruk és szolgáltatások 
előtt álló akadályok csökkentésével 
támogassák a körforgásos gazdaságot, 
figyelembe véve a biogazdaságra 
vonatkozó stratégiák vagy a biológiai 
erőforrások fenntartható hasznosítása és 
megőrzése terén – a fejlődő országokban 
is – meglévő szakértelmet; hangsúlyozza, 
hogy e célkitűzés elérése érdekében 
technikai segítségnyújtásra és 
kapacitásépítésre van szükség;

Or. en

Módosítás 61
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a környezettudatos tervezés 
ösztönzését, valamint a vállalatokat arra 
ösztönzi, hogy tanúsítsanak nagyobb 
önmérsékletet termelésük és működésük 
terén, továbbá kéri, hogy ezek az elemek 
váljanak kötelezővé az előállított termékek 
behozatala esetén;

Or. fr

Módosítás 62
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálja, hogy nem használják ki 
megfelelően a kereskedelmi 
megállapodások szerepét, amelyek a 
fenntartható körforgásos gazdaságba 
történő integráció elérésének eszközei 
lehetnek; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy a jelenlegi uniós szabadkereskedelmi 
megállapodások közül csak kettő említi 
meg a körforgásos gazdaságot;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
szabályozási párbeszédet és 
együttműködést az Unió kereskedelmi 
partnereivel; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemzetközi 
fórumokon (UNCTAD, WTO, G20, G7) 
tegyenek meg minden erőfeszítést annak 
érdekében, hogy érvényesítsék EU 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
menetrendjét, és biztosítsák az egyenlő 
versenyfeltételeket a nemzetközi 
partnerekkel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását. 
felszólítja a Bizottságot különösen arra, 
hogy építse be a körforgásos gazdaság 
elveit az Afrikával kapcsolatos átfogó 
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stratégiájába;

Or. en

Módosítás 64
Anna Cavazzini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; emlékeztet arra, hogy a 
fenntarthatóság nem csak a környezettel, 
az éghajlatváltozással vagy a 
biodiverzitással kapcsolatos ambiciózus 
intézkedéseket követel meg, hanem az 
emberi jogokra és a szociális kérdésekre is 
figyelmet kell fordítania, ahogy azt a 
fenntartható fejlődési célok is példázzák; 
hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogyan lehet támogatni a 
kevésbé fejlett partnerországokat a 
körforgásos gazdaság előnyeinek 
kihasználásában, különös tekintettel arra, 
hogyan járulhat hozzá a körforgásos 
gazdaság a munkaügyi és szociális 
normák javításához szerte a világon; kéri, 
hogy vizsgálják meg az Unión belüli 
fokozott újrafeldolgozási aránynak a 
hulladékimportra erősen támaszkodó 
országokra gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását. 
úgy véli, hogy az Unió egészére kiterjedő 
körforgásos gazdaságot globálisan úgy 
lehet kihasználni, ha az újrafeldolgozható 
hulladékok exportjával tényleges 
szabadkereskedelmi megállapodások és 
olyan politikák keretében kereskednek, 
amelyek teljes mértékben integrálják a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
megfontolásokat;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára, és azok hogyan vehetnek részt 
benne; kéri, hogy vizsgálják meg az Unión 
belüli fokozott újrafeldolgozási aránynak a 
hulladékimportra erősen támaszkodó 
országokra gyakorolt hatását; felszólítja a 
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Bizottságot, hogy a kereskedelemösztönző 
támogatással és a GSP+ előírással 
segítsen a fejlődő országoknak a 
körforgásos gazdaság gyakorlatainak 
bevezetésében, beleértve a 
termékszabványokat is.

Or. en

Módosítás 67
Emmanouíl Fragkos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

6. bátorítja a Bizottságot, hogy 
folytasson párbeszédet az Unió 
kereskedelmi partnereivel, hogy 
nemzetközi szinten az Unió 
kötelezettségvállalásainak megfelelő 
kötelezettségeket vállalva elfogadják a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseit;  
hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a körforgásos gazdaság 
milyen előnyökkel járhat a kevésbé fejlett 
partnerországok számára; kéri, hogy 
vizsgálják meg az Unión belüli fokozott 
újrafeldolgozási aránynak a 
hulladékimportra erősen támaszkodó 
országokra gyakorolt hatását.

Or. el

Módosítás 68
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
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további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel, és kövesse nyomon, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára, és hogyan használhatják ki a 
már meglévő eszközöket, például a 
kereskedelemösztönző támogatást és a 
GSP+-t; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 69
Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; kéri, hogy vizsgálják meg az 
Unión belüli fokozott újrafeldolgozási 
aránynak a hulladékimportra erősen 
támaszkodó országokra gyakorolt hatását.

6. bátorítja a Bizottságot, hogy a 
körforgásos gazdaság célkitűzéseinek 
további támogatása érdekében folytasson 
párbeszédet az Unió kereskedelmi 
partnereivel; hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
körforgásos gazdaság milyen előnyökkel 
járhat a kevésbé fejlett partnerországok 
számára; támogatja az arra irányuló 
kísérő intézkedéseket, hogy segítsünk a 
partnereinknek hulladékképződés 
csökkentésének felgyorsításában és a 
körforgásos gazdaságra való átállásban;

Or. en

Módosítás 70
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat arra, hogy ha a 
hulladékáramokat társadalmilag 
méltányos, tiszta és kezelhető módon 
exportálják az EU-ból, lehetőségeket lehet 
teremteni a harmadik országok számára, 
és gazdasági hatékonyságnövekedés 
érhető el, ha a gyártási központok az 
újrafeldolgozó üzemek közelében vannak, 
aminek eredményeként a legjobb válogató 
és feldolgozó infrastruktúrával rendelkező 
újrafeldolgozó „bajnokok” jönnek létre, 
fellendítve az újrafeldolgozás globális 
mennyiségét és minőségét;

Or. en

Módosítás 71
Helmut Scholz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. javasolja, hogy a Bizottság vegyen 
részt a megfelelő multilaterális 
szervezetekben, hogy megállapodjanak 
egy olyan, a fogyasztók számára könnyen 
érthető nemzetközi címkéről, amely jelzi, 
hogy a terméket újra fel lehet-e dolgozni;

Or. en

Módosítás 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a Bizottságot, hogy álljon 
az élére annak, hogy a Kereskedelmi 
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Világszervezetben (WTO) bevezessék a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
normákat;

Or. en

Módosítás 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson segítséget a WTO-nak abban, 
hogy az olyan ellátási láncokra vonatkozó 
kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére is 
figyeljen, amelyek fordított irányban is 
működnek, és az elhasználódott 
termékeket visszavezetik az 
újrafeldolgozásba, és ezáltal a körforgásos 
gazdaságot szolgálják; úgy véli, hogy a 
WTO-nak értékelnie kellene a 
kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével 
és a globális értékláncokkal kapcsolatos 
korábbi munkáját, és meg kellene 
vizsgálnia, hogy ezek hogyan 
mozdíthatnák elő tagjainak gazdasági és 
környezetvédelmi érdekeit;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy amíg nem 
lehet garantálni az EU 
hulladékexportjának minőségét, és 
bizonytalanság van azzal kapcsolatban, 
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hogy az exportált hulladékot a magas 
szintű szociális, egészségügyi és 
környezetvédelmi normákat tiszteletben 
tartva újrafeldolgozzák a harmadik 
országokban, addig prioritásnak kell 
maradnia a hulladék uniós határokon 
belüli újrafeldolgozásának;

Or. en

Módosítás 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
multilaterális keretrendszerek és a 
nemzetközi kereskedelmi tárgyalások által 
ösztönözve tárja fel a szinergiákat, 
együttműködve azokkal az országokkal, 
amelyeknek már van vagy hamarosan lesz 
szabadkereskedelmi megállapodása az 
Unióval, hogy megvalósítsák az 
anyagkörforgást, és végső soron 
makroszinten elválasszák az erőforrások 
felhasználását a gazdasági növekedéstől, 
többek között annak érdekében, hogy 
elkerüljék a környezetre káros 
tevékenységeket, például a nem megfelelő, 
rosszul szabályozott és informális 
hasznosítási műveleteket;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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6c. felszólítja a Bizottságot a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv és a kritikus fontosságú 
nyersanyagokra vonatkozó cselekvési terv 
összehangolt és egymást kölcsönösen 
erősítő végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy ha a zöld és digitális 
technológiákhoz szükséges fémek és 
ásványi anyagok tekintetében javítják 
Európa újrafeldolgozási rátáját, az egy 
fenntartható belföldi ellátási forrást 
biztosít Európának, és segít javítani a 
rezilienciáját a nem megbízható harmadik 
országokból származó szennyezőbb 
behozatallal szemben;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
gazdaság és a fenntartható termelés 
átlátható és nyomon követhető 
értékláncokat követel meg; az összes 
anyag körforgásos jellegének javítása, 
valamint a vegyi anyagok és veszélyes 
elemek nyomon követése érdekében 
alapvető fontosságú, hogy elérhetővé 
tegyék a termék tartalmával, az 
anyagokkal, a szénlábnyommal és az 
újrafeldolgozhatósággal kapcsolatos 
adatokat; külön erőfeszítéseket kell tenni 
a digitális termékútlevelekkel kapcsolatos 
munka integrálása és fejlesztése 
érdekében, amely strukturált és 
szabványosított adatokat gyűjt össze a 
termék minden szakaszáról, és lehetővé 
teszi a körforgásos jelleg javítását, 
valamint előmozdítja a kiterjesztett gyártói 
felelősséget és a fenntartható fogyasztói 



PE658.809v01-00 48/49 AM\1214775HU.docx

HU

döntéseket;

Or. en

Módosítás 78
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. hangsúlyozza a környezetvédelmi 
dömping kockázatát, amikor másodlagos 
nyersanyagokkal vagy használt cikkekkel 
kereskednek, mert Európában 
szigorúbbak a környezetvédelmi normák, 
mint a harmadik országokban, ami 
aláássa a globális éghajlat- és 
környezetvédelmi fellépéseket, és 
akadályozza a fenntartható átállást a 
harmadik országokban;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. hangsúlyozza, hogy különbséget 
kell tenni az anyagok visszanyerésére 
szánt hulladék és az energiatermelésre 
szánt hulladék között, hogy megvédjék az 
értékes anyagokat, és elkerüljék a 
dömpinget; hangsúlyozza, hogy e 
tekintetben nagyon fontos a Bázeli 
Egyezmény, amely tiltja a 
műanyaghulladék OECD-országokból a 
nem OECD-országokba történő kivitelét, 
kivéve a „nem veszélyes, tiszta, nem kevert 
és nem szennyezett” anyagokat, amelyeket 
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újrafeldolgozásra, és nem 
energiakinyerésre szánnak; hangsúlyozza, 
hogy ez a nemzetközi jogszabály 
felgyorsíthatja a hulladékokra vonatkozó 
normákról és fogalommeghatározásokról 
folyó nemzetközi tárgyalásokat;

Or. en


