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Grozījums Nr. 1
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. tā kā saskaņā ar Eiropas zaļo 
kursu vērienīgiem tiesību aktiem, kas 
izklāstīti 2020. gada martā publicētajā 
aprites ekonomikas rīcības plānā, jābūt 
vērstiem uz ES ražošanas un patēriņa 
kopējās vides un resursu pēdas 
nospieduma samazināšanu, par 
prioritātēm nosakot resursu efektivitāti, 
nulles piesārņojumu, nepakļaušanu 
kaitīgu un toksisku vielu ietekmei un 
atkritumu rašanās novēršanu; tā kā šo 
mērķu sasniegšanā vislielākā nozīme ir 
tirdzniecības politikai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a tā kā Covid-19 krīze ir parādījusi, 
ka ir nepieciešama noturīga ekonomika, 
kas balstās uz ilgtspējīgām un īsākām 
piegādes ķēdēm, kuras nodrošinās aprites 
ekonomika, jo tiks noslēgti un palēnināti 
materiālu, produktu un resursu aprites 
cikli; tā kā slēgti materiālu aprites cikli un 
īsākas piegādes ķēdes nozīmēs mazāku 
atkarību no izejvielu importa un mazāku 
atkritumu eksportu, tādējādi sekmējot ES 
atvērto stratēģisko autonomiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē, un tādēļ uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai tirdzniecības un investīciju 
nolīgumi nebūtu pretrunā aprites 
ekonomikas rīcībpolitikām; uzskata, ka 
tirdzniecības nolīgumos ir jāparedz 
attiecīgo ES tiesību aktu aprites 
ekonomikas jomā izslēgšana no 
tirdzniecības ierobežojumu jēdziena, kā 
arī ir jāparedz stingrākas un atbilstīgas 
vides tiesiskās garantijas; uzsver, ka, 
palielinot reciklēšanas apjomu var 
samazināt ES atkarību no izejvielu 
importa, un norāda uz nepieciešamību 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
ieguves un izmantošanas, lai nodrošinātu 
globālo vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju; 
aicina Komisiju attiecīgi pielāgot ES 
izejvielu stratēģiju, iekļaujot ES pastāvīgo 
prasību tirdzniecības partneriem atcelt 
izvedmuitas nodokli izejvielām;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka, palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
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nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju; uzskata, ka 
pārkārtošanās uz aprites ekonomiku 
kopumā ir saistīta ar pieejām, kuras 
varētu samazināt dabas resursu ieguves 
un izmantošanas apjomu, arī pateicoties 
resursefektivitātes rīcībpolitikām, kā 
rezultātā aprites ekonomikas jēdziens 
kļūst par resursefektivitātes uzlabošanas 
faktoru;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka, palielinot reciklēšanas 
apjomu un īstenojot enerģētikas 
pārkārtošanu saskaņā ar Komisijas 
ierosināto emisijas samazināšanu, var 
samazināt ES atkarību no izejvielu un 
energoresursu importa; uzsver, ka Eiropas 
Savienībai ir izdevies atdalīt ekonomikas 
izaugsmi no siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, kā arī norāda uz nepieciešamību 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantošanas, lai nodrošinātu globālo 
vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka, palielinot reciklēšanas 
apjomu var ierobežot pārmērīga patēriņa 
izraisītos vides apdraudējumus un 
samazināt ES atkarību no izejvielu, tostarp 
kritiski svarīgu izejvielu (CRM) un 
otrreizējo izejvielu (SRM), importa, un 
norāda uz nepieciešamību nošķirt 
ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantošanas, lai nodrošinātu globālo 
vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju un 
paātrinātu ilgtspējīgu attīstību trešās 
valstīs;

Or. en

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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka stratēģiska tirdzniecības 
politika ir būtisks instruments aprites 
ekonomikas un ES ilgtspējas programmas 
īstenošanai visā pasaulē; uzsver, ka, 
palielinot reciklēšanas apjomu var 
samazināt ES atkarību no izejvielu 
importa, un norāda uz nepieciešamību 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantošanas, lai nodrošinātu globālo 
vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju; uzsver, 
ka pārejai no lineāras ekonomikas uz 
aprites ekonomiku ir jābūt iekļaujošai un 
jābalstās uz sadarbību visos tās aspektos, 
kā arī jāņem vērā un jāiesaista abi 
dzimumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka, palielinot reciklēšanas 
apjomu un materiālu pārpalikumu 
novirzīšanu uz citiem ražošanas veidiem 
var samazināt ES atkarību no izejvielu 
importa, un norāda uz nepieciešamību 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantošanas, lai nodrošinātu globālo 
vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju, 
vienlaikus saglabājot godīgu konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības programmas 
īstenošanai visā pasaulē līdz 2030. gadam; 
uzsver, ka, palielinot reciklēšanas apjomu 
var samazināt ES atkarību no izejvielu 
importa, un norāda uz nepieciešamību 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantošanas, lai nodrošinātu globālo 
vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju, kā arī 
atgādina, ka ir jāsamazina atkritumu 
apjoms;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments pārkārtošanās 
veicināšanai uz aprites ekonomiku visā 
pasaulē un ES ilgtspējas programmas 
atbalstīšanai; uzsver, ka, palielinot 
atkalizmantošanas, remontēšanas, 
atjaunošanas un reciklēšanas apjomu var 
samazināt ES atkarību no izejvielu 
importa, un norāda uz nepieciešamību 
nošķirt ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantošanas, lai nodrošinātu globālo 
vērtības ķēžu ilgtermiņa ilgtspēju un 
noturību;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu importa, un norāda uz 
nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

1. uzsver, ka tirdzniecības politika ir 
būtisks instruments aprites ekonomikas un 
ES ilgtspējas programmas īstenošanai visā 
pasaulē; uzsver, ka, palielinot reciklēšanas 
apjomu var samazināt ES atkarību no 
izejvielu un enerģijas importa, un norāda 
uz nepieciešamību nošķirt ekonomikas 
izaugsmi no resursu izmantošanas, lai 
nodrošinātu globālo vērtības ķēžu 
ilgtermiņa ilgtspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ilgtspējīgu produktu 
laišanai iekšējā tirgū ir jābūt normai, un 
atzinīgi vērtē priekšlikumus par obligātām 
minimālajām prasībām attiecībā uz visu 
produktu ilgizturību, sadarbspēju, 
remontējamību, atjaunojamību, 
atkalizmantojamību un reciklējamību 
kopā ar konkrētu produktu papildu 
prasībām; aicina šos obligātos standartus, 
kā arī jebkādas turpmākas obligātas 
marķēšanas prasības piemērot arī 
importētām precēm, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 
aicina panākt, ka tiek likvidēti dubultie 
standarti attiecībā uz produktiem, kurus 
ražotāji no ES var laist ES tirgū, un tiem, 
ko tie var eksportēt uz trešo valstu tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka otrreizējo izejvielu 
tirdzniecība ir tirdzniecības un aprites 
ekonomikas mijiedarbības būtisks 
elements; uzsver, ka primāro izejvielu 
aizstāšana ar otrreizējām izejvielām 
varētu veicināt atsaistīšanu, samazinot 
pieprasījumu pēc primārajām izejvielām, 
kā arī uzturot ekonomikas izaugsmes 
līmeni; norāda, ka primāro izejvielu 
globālajā sadalījumā pastāv milzīga 
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tirdzniecības ietekme, jo dabas resursi ir 
ģeogrāfiski nevienlīdzīgi koncentrēti;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka reciklējami materiāli 
ir kļuvuši par tirgus preci, kurus nereti 
eksportē uz trešām valstīm pārstrādes 
nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka saistībā ar 
reciklējamības standartu pieņemšanu 
Savienībai būtu jānodrošina, ka produkti 
tiek izstrādāti tā, lai tos būtu vieglāk 
reciklēt un lai tajos nebūtu bīstamu 
komponentu; uzskata, ka nolietotu 
produktu reciklējamības nodrošināšanā 
sevišķi svarīgi ir sniegt informāciju par 
produktu ķīmisko sastāvu un materiāliem; 
uzsver, ka, attīstoties globālām vērtību 
ķēdēm, pārkārtošanos uz globālu aprites 
ekonomiku varētu veicināt arī ekodizaina 
un ekomarķējuma shēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos 
iekļaut turpmākajos BTN;

2. ir pārliecināts, ka vispusīga tiesību 
aktu kopuma izstrāde aprites ekonomikas 
jomā Eiropas Savienībai nodrošinātu 
priekšrocību attiecīgo standartu 
sagatavošanā, tostarp arī starptautiskā 
līmenī; pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju; atgādina 
par Komisijas apņemšanos ES zaļajā 
kursā pārstāt eksportēt atkritumus prom 
no ES; tādēļ atbalsta paziņoto noteikumu 
par atkritumu sūtījumiem un nelikumīgu 
eksportu pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Barry Andrews, Urmas Paet, Liesje 
Schreinemacher

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos iekļaut 
turpmākajos BTN;

2. atzīst, ka ir vajadzīgs vispusīgs 
aprites ekonomikas tiesiskais regulējums; 
pauž nožēlu par to, ka atkritumu kvalitātes 
stadijas, kad atkritumi vairs nav 
atkritumi, jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes stadijas, kad atkritumi 
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vairs nav atkritumi, noteikumu jomā un 
reciklējamu atkritumu juridisko definīciju 
un tos iekļaut turpmākajos BTN, kā arī 
ieviest šos standartus starptautiskā līmenī; 
uzskata, ka Atkritumu sūtījumu regulas 
pārskatīšanas sniegtu iespēju izbeigt ES 
atkritumu problēmu eksportēšanu, tādēļ 
atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
šīs regulas pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos 
iekļaut turpmākajos BTN;

2. pauž nožēlu par to, ka nav 
starptautisku aprites ekonomikas 
definīciju un standartu un Eiropas 
standartu, kā arī marķējumu; to neesība it 
sevišķi rada sarežģījumus atkritumu 
kvalitātes, otrreizējo izejvielu un reciklētu, 
atjaunotu un remontētu preču jomā, jo tas 
mazina tādas tirdzniecības politikas 
dzīvotspēju, kas veicina aprites 
ekonomiku; aicina Komisiju nākt klajā ar 
saskaņotiem standartiem un juridiskām 
definīcijām atkritumu kvalitātes, reciklētu 
materiālu un reciklējamības un 
remontējamības jomā un tos iekļaut 
turpmākajos BTN; uzsver, ka globālā 
līmenī ir jāievieš ekodizains un 
marķējumi, lai uzlabotu globālo aprites 
ekonomiku un radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Helmut Scholz



AM\1214775LV.docx 13/42 PE658.809v01-00

LV

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos 
iekļaut turpmākajos BTN;

2. aicina Komisiju ES tiesību aktos 
stingri ieviest Bāzeles Konvenciju par 
kontroli pār kaitīgo atkritumu 
robežšķērsojošo transportēšanu un to 
aizvākšanu, ietverot 2019. gada 
Konvencijas grozījumus saistībā ar 
plastmasas atkritumu pārvadāšanu pāri 
robežām; pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un tos kopā ar 
reciklējamu atkritumu juridisko definīciju 
iekļaut turpmākajos BTN;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos iekļaut 
turpmākajos BTN;

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos iekļaut 
turpmākajos BTN; uzsver, ka ir labāk 
jārisina ar tirdzniecību saistīti šķēršļi, kas 
kavē resursefektivitāti piegādes ķēdēs, 
piemēram, eksporta ierobežojumi attiecībā 
uz otrreizējiem materiāliem, un 
ierobežojumi attiecībā uz otrreizējo preču 
un lietotu preču tirdzniecību;
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina 
Komisiju nākt klajā ar saskaņotiem 
standartiem atkritumu kvalitātes jomā un 
reciklējamu atkritumu juridisko definīciju 
un tos iekļaut turpmākajos BTN;

2. uzskata, ka starptautisku un 
Eiropas tiesību normu atkritumu 
kvalitātes jomā saskaņošana un 
standartizēšana noteikti palīdzētu 
tirdzniecības politikā integrēt aprites 
ekonomikas mērķus; aicina Komisiju vadīt 
starptautiska līmeņa centienus, lai 
saskaņotu standartus atkritumu kvalitātes 
jomā un vienotos par reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos iekļaut 
turpmākajos BTN;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos iekļaut 
turpmākajos BTN;

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos iekļaut 
turpmākajos BTN un tirdzniecības 
politikā, kas pilnībā ietver ilgtspējīgas 
attīstības apsvērumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un tos 
iekļaut turpmākajos BTN;

2. pauž nožēlu par to, ka atkritumu 
kvalitātes jomā nav ne starptautisku, ne 
Eiropas standartu un tas mazina tādas 
tirdzniecības politikas dzīvotspēju, kas 
veicina aprites ekonomiku; aicina Komisiju 
nākt klajā ar saskaņotiem standartiem 
atkritumu kvalitātes jomā un reciklējamu 
atkritumu juridisko definīciju un iesniegt 
jaunas iniciatīvas, lai nodrošinātu 
atkritumu kvalitatīvu dalītu savākšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju iesniegt efektīvus 
pasākumus, lai izbeigtu plastmasas 
atkritumu eksportēšanu prom no ES, lai 
tādējādi risinātu ES nepietiekamo 
reciklēšanas spēju; atzīmē, ka Eiropas 
Vides aģentūra ir norādījusi, ka importa 
ierobežojumi Ķīnā un citās valstīs ir 
samazinājuši eksportu no 300 000 līdz 
190 000 tonnām gadā, bet ir pārnesuši ES 
plastmasas atkritumu eksportu uz citiem 
galamērķiem, tostarp Taizemi un Turciju, 
kurās nereti ir vāji vides aizsardzības 
tiesību akti un nepietiekama kontrole, kā 
arī kur atkritumus parasti sadedzina vai 
uzglabā atvērtās bedrēs; aicina dalībvalsts 
piemērot stingras sankcijas uzņēmējiem, 



PE658.809v01-00 16/42 AM\1214775LV.docx

LV

kuri mēģina gūt peļņu no nelikumīgas 
plastmasas atkritumu tirdzniecības uz 
jaunattīstības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska; uzstāj, ka aprites 
ekonomiku nedrīkst realizēt uz 
konkurētspējas zaudēšanas rēķina un ka 
visiem ES uzņēmumiem būtu jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi; prasa 
Komisijai palīdzēt MVU integrēt aprites 
ekonomiku to uzņēmējdarbības modelī; 
šajā saistībā aicina Komisiju nodrošināt, 
lai tiktu ieviesti stigri un efektīvi 
pasākumi, kas palīdz ES uzņēmumiem 
pārkārtoties uz aprites ekonomiku, arī ar 
stimuliem un atvieglojumiem; uzstāj, ka 
nedrīkst ieviest nekādus nevajadzīgus 
papildu administratīvos slogus, it sevišķi 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
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vidiskā pēda ir būtiska; vidiskā pēda ir būtiska; pauž nožēlu par to, 
ka ES elektroniskos atkritumus nereti 
manuāli šķiro cilvēki jaunattīstības valstīs 
apstākļos, kas kaitē viņu veselībai; uzsver, 
ka nedrīkst veidot Eiropas aprites 
ekonomiku uz darba ņēmēju veselības 
rēķina citās pasaules daļās; aicina ieviest 
pasākumus, kas no aprites ekonomikas 
piegādes ķēdēm izslēdz bīstamus 
reciklēšanas veidus; ierosina šo 
jautājumu cita starpā risināt gaidāmajā 
Eiropas direktīvā par uzņēmumu 
pienācīgu rūpību un uzņēmumu 
pārskatatbildību;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska; uzsver, ka šajās 
piegādes ķēdēs ir vajadzīga pārredzamība 
un labāka izsekojamība, un aicina 
Komisiju gaidāmajā "ES tekstilpreču 
stratēģijā" it sevišķi risināt jautājumu par 
resursu efektīvu izmantošanu un 
ilgtspējīgu ražošanu, kā arī patēriņa 
tendencēm apģērbu industrijā; atzinīgi 
vērtē plānoto "Aprites ekonomikas 
elektronikas iniciatīvu" un šajā saistībā 
uzsver nepieciešamību noteikt, kā e-
atkritumus varētu eksportēt 
atkalizmantošanai un reciklēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 28
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Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska; uzskata, ka pilsētās 
būtu efektīvi jāizmanto resursi, lai 
nodrošinātu viedu izaugsmi, ilgtspējīgas, 
iekļaujošas un pievienotās vērtības 
darbvietas, kā arī sociālās un 
institucionālās sistēmas, kas varētu 
veicināt pārkārtošanos uz resursefektīvu 
ekonomiku un mazākām oglekļa emisijām 
un ļautu noteikt un radīt jaunas iespējas 
jaunās ekonomikas nozarēs, kā arī sekmēt 
inovācijas un konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Seán Kelly

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska; uzsver, ka tā ir 
jāīsteno tā, lai neradītu nevajadzīgu 
regulatīvo slogu un nodrošinātu, ka 
Eiropas uzņēmumi saglabā konkurētspēju 
un spēj izmantot piegādes ķēžu stratēģisko 
diversifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Anna Cavazzini
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska, piemēram, 
tekstilpreču vērtību ķēdei; uzsver, ka 
daudzām vērtību ķēdēm, piemēram, 
tekstilpreču vērtību ķēdei, tas nozīmēs 
globālā tekstilpreču ražošanas apjoma 
samazināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska; uzsver, ka 
minētajām piegādes ķēdēm pēc iespējas 
jāsamazina savu produktu oglekļa pēda;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
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galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska un kurās pastāv 
sevišķi liela ES atkarība no nestabiliem 
izejvielu avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru ES 
vidiskā pēda ir būtiska;

3. norāda, ka pārejā uz aprites 
ekonomiku īpaša uzmanība jāpievērš 
galvenajām piegādes ķēdēm, kuru vidiskā 
pēda ir būtiska;

Or. el

Grozījums Nr. 34
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka piegādes ķēžu 
pārredzamību un produktu izsekojamība 
ir svarīgi instrumenti, lai īstenotu aprites 
ekonomiku un ES ilgtspējas programmu, 
kura ietver detalizētu informāciju par 
augšupējo un lejupējo ražošanas procesu 
un vidisko un sociālo ietekmi, kas veicinās 
ilgtspējīgāku praksi un sniegs informāciju 
par to, vai produkti atbilst aprites 
ekonomikas mērķiem; tādēļ atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu izstrādāt digitālo 
produktu pasi; šajā sakarībā prasa, lai 
obligātās informācijas prasības tiktu 
piemērotas visā piegādes ķēdē, aptverot ne 
tikai tādus aspektus kā ilgizturība un 
remontējamība, bet arī sociālos un vides 
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nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju, dalībvalstis, 
reģionus un vietējās iestādes par prioritāti 
izvirzīt cīņu pret klimata pārmaiņām un 
ierobežot resursu vidisko ietekmi, 
sekmējot aprites ekonomiku, kas balstās 
uz reciklēšanas sabiedrību, lai samazinātu 
atkritumu radīšanu un izmantotus tos kā 
resursu; uzskata, ka tirdzniecība dod 
Savienībai iespēju būt par aprites 
ekonomikas līderi, kas spēj importēt un 
eksportēt sekmīgus modeļus no citām 
pilsētām, reģioniem vai valstīm no visas 
pasaules; uzsver, ka aprites ekonomika 
būtu jāredz ne tikai kā iespēja panākt 
ilgtspēju, bet arī kā mūsu ekonomikas 
iespēja;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka noturības aspekts ir 
jāintegrē aprites ekonomikas rīcības 
plānā un ka ar mūsu tirdzniecības 
partneriem ir jārisina jautājumi par 
ražošanas ķēžu noturības palielināšanu, 
par noturīgu darba tirgu un par mūsu 
vides noturības stiprināšanu; aicina 
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tirdzniecības politikā paredzēt tādu pieeju 
publiskajam iepirkumam, kas publiskajos 
iepirkumos iekļauj ilgizturīgus, 
remontējamus un reciklētus vai 
reciklējamus materiālus un kas paredz 
decentralizētas stratēģijas to 
ieguldījumam noturībā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver zaļā kursa 
internacionalizācijas nozīmi, lai 
nodrošinātu, ka tas darbojas ilgtspējīgi un 
efektīvi, nevis kavē Eiropas attīstību; 
attiecīgi atzinīgi vērtē vērienīgās saistības, 
ko Ķīna, Ēģipte un Indija uzņēmās pēc 
Eiropas mērķu izklāsta;

Or. el

Grozījums Nr. 38
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ir jāveicina un 
jāatbalsta vietējo lauksaimnieku saražoto 
lauksaimniecības un pārtikas produktu 
patēriņš;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
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Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b pieprasa īstenot pasākumus 
pārtikas izšķērdēšanas apkarošanai visā 
sabiedriskajā ēdināšanā, lai mūsu apgāde 
ar pārtiku kļūtu pārdomātāka; pieprasa 
uzlikt pienākumu pārtikas 
vairumtirgotājiem parakstīt līgumus ar 
pārtikas palīdzības apvienībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē Komisijas gaidāmo 
likumdošanas iniciatīvu par piegādes ķēžu 
pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumiem ir pienākums ievērot 
cilvēktiesības, vides aizsardzību un labu 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 

4. atgādina, ka, lai ES sasniegtu 
oglekļneitralitātes mērķi līdz 
2050. gadam, ir jārisina jautājums par 
oglekļa pēdu ES pieprasījumā pēc 
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tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

importētiem produktiem; aicina Komisiju 
īstenot konkrētus pasākumus, lai nodalītu 
produktus, pamatojoties uz to oglekļa 
saturu, arī nolūkā izlīdzināt regulatīvos 
nosacījumus; aicina Komisiju apzināt un 
likvidēt šķēršļus, kas kavē vai ierobežo 
trešo valstu aprites un CO2 neitrālu 
produktu piekļuvi ES tirgum, un izpētīt 
iespējas un ieguvumus, ko sniedz tarifu 
samazināšana konkrētiem produktiem, lai 
veicinātu aprites ekonomikas attīstību, arī 
vispārējo tarifa preferenču shēmas (VPS) 
pašreizējās pārskatīšanas kontekstā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību; aicina Komisiju 
ņemt vērā ES mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) īpašās vajadzības un palīdzēt šiem 
uzņēmumiem īstenot to uzņēmējdarbības 
stratēģijas, lai eksportētu aprites 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību; šajā saistībā mudina 
Komisiju atgriezties pie sarunu galda, lai 
noslēgtu Vides preču nolīgumu (VPN), un 
sarunās ieviest aprites ekonomikas 
dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4.  aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību; uzstāj, ka produktu 
remonts un pārveide pēc iespējas ir jāveic 
vietējā līmenī un vismaz Eiropas 
teritorijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
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šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, 
pielāgojot produktu oglekļa pēdu un 
garantējot to drošību un izsekojamību; 
aicina Komisiju izpētīt iespējas un 
ieguvumus, ko sniedz tarifu samazināšana 
konkrētiem produktiem, lai veicinātu 
aprites ekonomikas attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 46
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu un pakalpojumu piekļuvi 
ES tirgum, un izpētīt iespējas un 
ieguvumus, ko sniedz tarifu un netarifu 
ierobežojumu samazināšana konkrētiem 
produktiem un pakalpojumiem, lai 
veicinātu aprites ekonomikas attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Seán Kelly

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē zaļo izaugsmi un 
ekoinovācijas un kas kavē vai ierobežo 
trešo valstu aprites produktu piekļuvi ES 
tirgum, un izpētīt iespējas un ieguvumus, 
ko sniedz tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;
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Or. en

Grozījums Nr. 48
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana konkrētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību;

4. aicina Komisiju apzināt un likvidēt 
šķēršļus, kas kavē vai ierobežo trešo valstu 
aprites produktu piekļuvi ES tirgum, un 
izpētīt iespējas un ieguvumus, ko sniedz 
tarifu samazināšana reciklētiem 
produktiem, lai veicinātu aprites 
ekonomikas attīstību un atbalstītu 
atjaunošanas nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina vēl stingrāk cīnīties pret 
plānoto novecošanu, popularizējot 
produktus ar lielāku remontējamību, 
rezerves daļu pieejamību, ērtu demontāžu 
un salikšanu, kas tiek veikta Eiropā;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī konkurētspējīgus 
uzņēmējdarbības modeļus, kas veicina 
reciklētu, nevis primāro materiālu 
tirdzniecību; aicina Komisiju izvērtēt, kā 
līdzsvarot reciklētu preču tirdzniecības 
uzlabošanu ar stingru kvalitātes standartu 
un patērētāju aizsardzības uzturēšanu; 
ierosina jautājumu par aprites ekonomiku 
risināt transversāli, to iekļaujot visās 
attiecīgajās BTN sadaļās; uzsver, ka 
tirdzniecības nolīgumu efektīvai izpildei ir 
jābūt galvenā tirdzniecības nolīgumu 
izpildes uzrauga prioritāram uzdevumam;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās; atzinīgi 
vērtē dažādu aprites ekonomikas aspektu 
iekļaušanu pašreizējo tirdzniecības 
nolīgumu ilgtspējīgas attīstības nodaļās, 
kā arī skaidru aprites ekonomikas 
pieminēšanu turpmākajos nolīgumos, par 
kuriem pašlaik notiek sarunas, tādējādi 
nostiprinot publisko diplomātiju 
Programmā 2030. gadam, ko vada 
Savienība;

Or. es
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Grozījums Nr. 52
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
visos pieejamajos tirdzniecības 
instrumentos, tostarp BTN, tajos iekļaujot 
stingras, saistošas un īstenojamas sadaļas 
par ilgtspējīgu attīstību; ierosina jautājumu 
par aprites ekonomiku risināt transversāli, 
to iekļaujot visās attiecīgajās BTN sadaļās; 
aicina Komisiju panākt progresu PTO 
saistībā ar atzīšanas procesiem un 
ražošanas metodēm kā elementu, lai 
nodalītu produktus, ar kuriem saistībā 
sevišķa uzmanība ir pievērsta aprites 
ražošanas metodēm;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Seán Kelly

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās; aicina 
Komisiju īstenot savu mērķi sākt piemērot 
pašnovērtējuma instrumentu attiecībā uz 
izcelsmes noteikumiem un vienkāršotu 
dzīves cikla analīzi nolūkā atbalstīt MVU 
riska novērtēšanas spējas, lai šie 
uzņēmumi varētu izmantot konkrēto 
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tirdzniecības nolīgumu paredzētās 
preferences;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās; aicina 
Komisiju iesaistīties dialogā ar esošo BTN 
partneriem par to, vai nolīgumi atbalsta 
pārkārtošanos uz aprites ekonomiku, un 
pēc vajadzības apspriest nolīgumu 
pielāgošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās; aicina 
Komisiju novērtēt, vai aprites ekonomikas 
standartus vajadzētu iekļaut turpmāko 
BTN ilgtspējīgas attīstības sadaļās;
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās; uzsver 
iespēju izmantot tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu sadarbības 
mehānismus, lai sadarbotos ar trešām 
valstīm saistībā ar aprites ekonomikas 
veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās, 
nepalielinot papildu administratīvo vai 
finansiālo slogu mūsu uzņēmumiem, it 
sevišķi MVU;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, iesakot stingrus un īstenojamus 
ietekmes novērtējuma mehānismus 
attiecībā uz ilgtspēju saskaņā ar PTO 
standartiem; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku risināt transversāli, to iekļaujot 
visās attiecīgajās BTN sadaļās;

5. mudina Komisiju nodrošināt, ka 
aprites ekonomikas mērķi ir atspoguļoti 
BTN, tajos iekļaujot stingras, saistošas un 
īstenojamas sadaļas par ilgtspējīgu 
attīstību; ierosina jautājumu par aprites 
ekonomiku efektīvi risināt visās 
attiecīgajās BTN sadaļās;

Or. el

Grozījums Nr. 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt aprites ekonomiku, uzlabojot 
noteikumu pārredzamību un saskaņotību 
un samazinot ierobežojumus zaļām 
precēm un pakalpojumiem, ņemot vērā 
arī esošās specializētās zināšanas par 
bioekonomikas stratēģijām vai bioloģisko 
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un 
saglabāšanu, arī jaunattīstības 
valstīs; uzsver, ka, lai sasniegtu šo mērķi, 
ir vajadzīga tehniskā palīdzība un spēju 
veidošana;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina atbalstīt ekodizainu un 
mudina uzņēmumus pārdomātāk izmantot 
ražošanas un darbības metodes; pieprasa, 
lai šie elementi tagad kļūtu saistoši 
attiecībā uz saražoto produktu importu;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu par to, ka netiek 
pietiekami izmantoti tirdzniecības 
nolīgumi kā ilgtspējīgas aprites 
ekonomikas integrēšanas virzības 
instrumenti; šajā saistībā atgādina, ka 
tikai divos no esošajiem ES BTN ir skaidri 
pieminēta aprites ekonomika;
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Or. en

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

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

6. mudina Komisiju iesaistīties 
regulatīvos dialogos un sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
īstenot centienus starptautiskos forumos 
(UNCTAD, PTO, G20, G7), lai īstenotu 
ES aprites ekonomikas programmu un 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus globālā līmenī ar 
starptautiskajiem partneriem; uzsver, ka 
īpaša uzmanība jāpievērš tam, kā mazāk 
attīstītās partnervalstis var gūt labumu no 
aprites ekonomikas; prasa izvērtēt to, kā 
palielināts reciklēšanas līmenis ES iekšienē 
ietekmēs valstis, kas ir lielā mērā atkarīgas 
no atkritumu importa; it sevišķi aicina 
Komisiju integrēt aprites ekonomikas 
principus tās stratēģijā "Vispusīga 
stratēģija attiecībā uz Āfriku".

Or. en

Grozījums Nr. 64
Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
atgādina, ka ilgtspējas panākšanai ir ne 
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kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

tikai vajadzīgi vērienīgi pasākumi, kas 
saistīti vidi, klimata pārmaiņām vai 
biodaudzveidību, bet ir arī jāpievēršas 
cilvēktiesībām un sociālajiem 
jautājumiem, kā parāda IAM; uzsver, ka 
īpaša uzmanība jāpievērš tam, kā mazāk 
attīstītās partnervalstis būtu iespējams 
atbalstīt, lai tās gūtu labumu no aprites 
ekonomikas, it sevišķi veidiem, kā aprites 
ekonomika var palīdzēt uzlabot darba un 
sociālos standartus visā pasaulē; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa; 
uzskata, ka Savienības mēroga aprites 
ekonomiku varētu izvērst globāli, ja 
reciklējamo atkritumu eksports tiktu 
tirgots efektīvu brīvās tirdzniecības 
nolīgumu (BTN) ietvaros un saskaņā ar 
rīcībpolitikām, kurās ir pilnībā integrēti 
ilgtspējīgas attīstības apsvērumi;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var 
piedalīties aprites ekonomikā un gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa; 
aicina Komisiju izmantot tirdzniecības 
atbalstu un VPS+, lai jaunattīstības 
valstīm palīdzētu pieņemt aprites 
ekonomikas praksi, tostarp produktu 
standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai starptautiskā 
līmenī pieņemtu aprites ekonomikas 
mērķus ar saistībām, kas atbilst ES 
saistībām; uzsver, ka īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, kā mazāk attīstītās 
partnervalstis var gūt labumu no aprites 
ekonomikas; prasa izvērtēt to, kā 
palielināts reciklēšanas līmenis ES iekšienē 
ietekmēs valstis, kas ir lielā mērā atkarīgas 
no atkritumu importa.

Or. el
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Grozījums Nr. 68
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzraudzītu, kā mazāk attīstītās 
partnervalstis var gūt labumu no aprites 
ekonomikas, un izmantotu jau esošos 
instrumentus, piemēram, tirdzniecības 
atbalstu un VPS+; prasa izvērtēt to, kā 
palielināts reciklēšanas līmenis ES iekšienē 
ietekmēs valstis, kas ir lielā mērā atkarīgas 
no atkritumu importa.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; prasa 
izvērtēt to, kā palielināts reciklēšanas 
līmenis ES iekšienē ietekmēs valstis, kas ir 
lielā mērā atkarīgas no atkritumu importa.

6. mudina Komisiju sadarboties ar ES 
tirdzniecības partneriem, lai pastiprināti 
atbalstītu aprites ekonomikas mērķus; 
uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, 
kā mazāk attīstītās partnervalstis var gūt 
labumu no aprites ekonomikas; atbalsta 
papildu pasākumus, lai partneriem 
palīdzētu paātrināt atkritumu 
samazināšanu un pārkārtošanos uz 
aprites ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka atkritumu plūsmu 
eksportēšana no ES sociāli taisnīgā, tīrā 
un pārvaldāmā veidā var sniegt iespējas 
trešām valstīm un radīt ekonomikas 
efektivitātes ieguvumus, ja ražošanas 
centri atrodas netālu no reciklēšanas 
iekārtām, kā rezultātā izveidotos 
reciklēšanas "čempioni" ar pirmšķirīgu 
šķirošanas un pārstrādes infrastruktūru, 
kas sekmētu globālos reciklēšanas 
apjomus un kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a ierosina Komisijai sadarboties ar 
attiecīgajām daudzpusējām 
organizācijām, lai vienotos par 
starptautisku marķējumu, kuru 
patērētājiem būtu viegli uztvert un kurš 
parādītu, vai produkts ir reciklējams;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina Komisiju virzīt aprites 
ekonomikas standartu iekļaušanu 
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Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
(PTO);

Or. en

Grozījums Nr. 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju palīdzēt PTO 
koncentrēt uzmanību uz tādu piegādes 
ķēžu veicināšanu, kas darbojas abos 
virzienos, lai "nolietotus" produktus 
novirzītu uz reciklēšanu, tādējādi atbalstot 
aprites ekonomiku; uzskata, ka PTO būtu 
jānovērtē tās iepriekšējais darbs pie 
tirdzniecības veicināšanas un globālām 
vērtību ķēdēm un jāapsver, kā tas varētu 
sekmēt PTO dalībvalstu ekonomiskās un 
vides intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka, kamēr vien nav izdevies 
nodrošināt ES atkritumu eksporta 
kvalitāti un kamēr vien pastāv 
nenoteiktība attiecībā uz to, vai 
eksportētie atkritumi tiek reciklēti trešās 
valstīs, kurās ievēro augstus sociālos, 
veselības un vides standartus, atkritumu 
reciklēšanas uzlabošanai ES robežās ir 
jāpaliek kā prioritāram jautājumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju izskatīt sinerģijas 
iespējas, ko sekmē daudzpusējas sistēmas 
un starptautiskas tirdzniecības sarunas, 
sadarbojoties ar valstīm, ar kurām 
Savienībai jau ir vai drīz būs BTN, lai 
panāktu materiālu aprites spēju un galu 
galā resursu izmantošanas atsaistīšanu no 
ekonomikas izaugsmes makroekonomikas 
līmenī, lai cita starpā izvairītos no videi 
kaitīgām darbībām, piemēram, 
neatbilstīgām, vāji regulētām un 
neoficiālām resursu atgūšanas no 
atkritumiem darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju koordinēti un 
savstarpēji pastiprinoši īstenot aprites 
ekonomikas rīcības plānu un kritiski 
svarīgu izejvielu rīcības plānu; uzsver, ka 
Eiropas zaļajās un digitālajās 
tehnoloģijās vajadzīgo metālu un 
minerālu reciklēšanas rādītāju 
uzlabošana nodrošinās Eiropai ilgtspējīgu 
iekšzemes piegādes avotu, palīdzot uzlabot 
tās noturību attiecībā pret piesārņojošāka 
importa no neuzticamām trešām valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d uzsver, ka aprites ekonomikai un 
ilgtspējīgai ražošanai ir vajadzīgas 
pārredzamas un izsekojamas vērtību 
ķēdes; Lai uzlabotu visu materiālu aprites 
spēju un izsekotu ķīmiskās vielas un 
bīstamus elementus, ir būtiski veicināt 
tādu datu pieejamību, kas saistīti ar 
produkta sastāvu, materiāliem, oglekļa 
pēdu un reciklējamību; īpaši centieni būtu 
jāvelta tam, lai integrētu un pilnveidotu 
darbu pie digitālajām produktu pasēm, 
kurās apkopotu strukturētus un 
standartizētus datus no visiem produkta 
posmiem un kuras nodrošinātu labāku 
aprites spēju un veicinātu ražotāja 
paplašinātu atbildību, kā arī patērētāju 
ilgtspējīgas izvēles;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e uzsver vides dempinga risku 
gadījumā, kad tiek tirgotas otrreizējās 
izejvielas vai lietotas preces, ja Eiropā ir 
augstāki vides standarti nekā trešā valstī, 
un tas apdraudētu globālās klimata un 
vides darbības, kā arī kavētu ilgtspējīgu 
pārkārtošanos trešās valstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f uzsver, ka būtu jānodala atkritumi 
resursu atgūšanai no atkritumiem, kas 
paredzēti enerģijas ražošanai, lai 
aizsargātu vērtīgus materiālus un 
izvairītos no dempinga; uzsver, ka Bāzeles 
konvencijas aizliegums eksportēt 
plastmasas atkritumus no ESAO valstīm 
uz valstīm, kuras nav ESAO, izņemot 
materiālus, kas nav bīstami, ir tīri, bez 
piemaisījumiem un bez piesārņojuma un 
ko paredzēts reciklēt, bet kas nav paredzēti 
enerģijas rekuperācijai, šajā saistībā ir 
ļoti būtisks un ka šis starptautiskais 
tiesību akts varētu paātrināt 
starptautiskās sarunas par atkritumu 
standartiem un definīcijām;

Or. en


