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Amendement 1
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat in het kader van 
de Europese Green Deal ambitieuze 
wetgeving als ontvouwd in het 2020 EU-
Actieplan voor de circulaire economie van 
maart 2020 gericht dient te zijn op een 
vermindering van de totale ecologische en 
hulpbronnenvoetafdruk van de productie 
en consumptie in de EU, met 
hulpbronnenefficiëntie, nulvervuiling, 
niet-blootstelling aan schadelijke en 
toxische stoffen alsmede afvalpreventie 
als prioriteiten; overwegende dat de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
staat of valt met het handelsbeleid;

Or. en

Amendement 2
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft geleerd dat een veerkrachtige 
economie op basis van duurzame en 
kortere toeleveringsketens van groot 
belang is en dat de circulaire economie 
deze dichterbij zal brengen door de 
grondstoffen-, product- en 
hulpbronnenkringloop te sluiten en af te 
remmen; overwegende dat gesloten 
grondstoffenkringlopen en kortere 
toeleveringsketens zullen leiden tot een 
verminderde afhankelijkheid van de 
invoer van grondstoffen en minder uitvoer 



PE658.809v01-00 4/48 AM\1214775NL.docx

NL

van afval en daarmee een bijdrage zullen 
leveren aan de open strategische 
autonomie van de EU;

Or. en

Amendement 3
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen en 
benadrukt derhalve dat ervoor moet 
worden gezorgd dat handels- en 
investeringsovereenkomsten stroken met 
het beleid voor de circulaire economie; 
acht het noodzakelijk 
uitzonderingsbepalingen op te nemen in 
handelsovereenkomsten voor relevante 
EU-wetgeving inzake de circulaire 
economie met betrekking tot het begrip 
handelsbarrière, alsmede strengere en 
toereikende juridische milieuwaarborgen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik en de winning 
van hulpbronnen om de duurzaamheid van 
de mondiale waardeketens op de lange 
termijn te waarborgen; vraagt de 
Commissie de EU-grondstoffenstrategie 
dienovereenkomstig aan te passen, en als 
EU handelspartners regelmatig te vragen 
uitvoerrechten op grondstoffen af te 
schaffen;

Or. en
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Amendement 4
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen; is van mening dat de 
overgang naar een circulaire economie in 
het algemeen benaderingen inhoudt die 
kunnen leiden tot vermindering van de 
winning en het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, onder meer door beleid 
voor hulpbronnenefficiëntie, waardoor 
het begrip circulaire economie een 
aanvullende rol vervult bij de verbetering 
van de hulpbronnenefficiëntie;

Or. en

Amendement 5
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling en 
energietransitie overeenkomstig de door 
de Commissie voorgestelde 
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op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

emissiereductie de afhankelijkheid van de 
EU van de invoer van grondstoffen en 
energiebronnen kan verminderen; 
onderstreept dat de Europese Unie erin is 
geslaagd de economische groei los te 
koppelen van de broeikasgasemissies en 
wijst ook op de noodzaak om economische 
groei los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

Or. es

Amendement 6
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
mogelijke bedreigingen voor het milieu 
als gevolg van overconsumptie beperkt, de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen, waaronder kritieke 
grondstoffen en secundaire grondstoffen, 
kan verminderen en wijst op de noodzaak 
om economische groei los te koppelen van 
het gebruik van hulpbronnen om de 
duurzaamheid van de mondiale 
waardeketens op de lange termijn te 
waarborgen en de duurzame ontwikkeling 
in derde landen te bespoedigen;

Or. en

Amendement 7
Svenja Hahn, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, 
Urmas Paet, Dita Charanzová
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

1. benadrukt dat een strategisch 
handelsbeleid een essentieel instrument is 
om de circulaire economie en de 
duurzaamheidsagenda van de EU 
wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen; onderstreept dat de 
overgang van een lineaire naar een 
circulaire economie in alle opzichten 
inclusief en op samenwerking gebaseerd 
dient te zijn, met aandacht voor en 
deelname door alle genders;

Or. en

Amendement 8
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling en 
hertoewijzing van overtollige materialen 
voor gebruik in andere productievormen 
de afhankelijkheid van de EU van de 
invoer van grondstoffen kan verminderen 
en wijst op de noodzaak om economische 
groei los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
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mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen, met instandhouding van 
eerlijke concurrentie;

Or. en

Amendement 9
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda 
van de EU wereldwijd ten uitvoer te 
leggen; onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de agenda voor duurzame 
ontwikkeling van de EU en de Verenigde 
Naties tegen 2030 wereldwijd ten uitvoer 
te leggen; onderstreept dat meer recycling 
de afhankelijkheid van de EU van de 
invoer van grondstoffen kan verminderen 
en wijst op de noodzaak om economische 
groei los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen, en wijst op de noodzaak 
van afvalvermindering;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de overgang 
naar de circulaire economie wereldwijd te 
bevorderen en de duurzaamheidsagenda 
van de EU te ondersteunen; onderstreept 
dat meer hergebruik, reparatie, 
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van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

herproductie en recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid en 
veerkracht van de mondiale waardeketens 
op de lange termijn te waarborgen;

Or. en

Amendement 11
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen kan verminderen en wijst 
op de noodzaak om economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen om de duurzaamheid van de 
mondiale waardeketens op de lange termijn 
te waarborgen;

1. benadrukt dat het handelsbeleid een 
essentieel instrument is om de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda van 
de EU wereldwijd ten uitvoer te leggen; 
onderstreept dat meer recycling de 
afhankelijkheid van de EU van de invoer 
van grondstoffen en energie kan 
verminderen en wijst op de noodzaak om 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen om de 
duurzaamheid van de mondiale 
waardeketens op de lange termijn te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 12
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat het op de interne 
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markt brengen van duurzame producten 
de norm moet zijn en is ingenomen met de 
voorstellen voor verplichte 
minimumvereisten inzake duurzaamheid, 
interoperabiliteit, repareerbaarheid, 
opwaardeerbaarheid, herbruikbaarheid 
en recycleerbaarheid voor alle producten, 
naast verdere productspecifieke vereisten, 
en pleit ervoor dat deze verplichte normen 
en toekomstige verplichte 
etiketteringsvoorschriften eveneens 
worden toegepast op ingevoerde goederen 
teneinde een gelijk speelveld tot stand te 
brengen; dringt erop aan een eind te 
maken aan de dubbele maatstaven wat 
betreft de producten die producenten uit 
de EU in de EU op de markt mogen 
brengen en de producten die zij naar 
derde landen mogen uitvoeren;

Or. en

Amendement 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat de handel in 
secundaire grondstoffen een wezenlijk 
onderdeel vormt van de wisselwerking 
tussen handel en circulaire economie; 
benadrukt dat vervanging van primaire 
grondstoffen door secundaire 
grondstoffen de loskoppeling kan 
bespoedigen doordat de vraag naar 
primaire grondstoffen afneemt en de 
economische groei in stand wordt 
gehouden; wijst erop dat handel van groot 
belang is voor de wereldwijde distributie 
van primaire grondstoffen omdat 
natuurlijke hulpbronnen geografisch 
gezien ongelijk verdeeld zijn;

Or. en
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Amendement 14
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat recycleerbaar 
materiaal handelswaar is geworden en 
vaak naar derde landen wordt uitgevoerd 
voor herverwerking;

Or. en

Amendement 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst er, met betrekking tot de 
vaststelling van normen voor de 
recycleerbaarheid, op dat de Unie erop 
dient toe te zien dat producten zodanig 
zijn ontworpen dat ze eenvoudiger kunnen 
worden gerecycled en geen gevaarlijke 
stoffen bevatten; is van oordeel dat het 
bijzonder belangrijk is dat er informatie 
wordt bijgehouden over de chemische en 
materiaalsamenstelling van producten 
teneinde de recycleerbaarheid van 
producten aan het einde van hun 
levensduur te waarborgen; benadrukt dat 
met de opkomst van mondiale 
waardeketens ook regelingen voor 
ecologisch ontwerp en de milieukeur een 
voorname rol spelen bij het 
vergemakkelijken van de overgang naar 
een mondiale circulaire economie;

Or. en
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Amendement 16
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

2. is ervan overtuigd dat de 
ontwikkeling van een omvattend pakket 
wetgeving voor de circulaire economie de 
EU voordeel zou opleveren bij het 
opstellen van relevante normen, ook op 
internationaal niveau; betreurt het 
ontbreken van internationale en Europese 
normen inzake afvalkwaliteit, omdat dit 
een levensvatbaar handelsbeleid dat 
bevorderlijk is voor de circulaire economie 
in de weg staat; verzoekt de Commissie 
geharmoniseerde normen inzake 
afvalkwaliteit en een wettelijke definitie 
van recycleerbaar afval voor te stellen; 
brengt in herinnering dat de Commissie 
in het kader van de Europese Green Deal 
voor de Europese Unie heeft toegezegd de 
uitvoer van afval naar landen buiten de 
EU een halt te zullen toeroepen; steunt 
derhalve de aangekondigde herziening 
van de regels inzake de overbrenging van 
afvalstoffen en illegale uitvoer;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 

2. onderkent dat er behoefte is aan 
een omvattend rechtskader inzake de 
circulaire economie; betreurt het 
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handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

ontbreken van internationale en Europese 
normen inzake afvalkwaliteit en 
eindeafvalcriteria, omdat dit een 
levensvatbaar handelsbeleid dat 
bevorderlijk is voor de circulaire economie 
in de weg staat; verzoekt de Commissie 
geharmoniseerde normen inzake 
afvalkwaliteit en regels inzake eindeafval, 
en een wettelijke definitie van 
recycleerbaar afval voor te stellen en deze 
in toekomstige vrijhandelsovereenkomsten 
op te nemen en deze normen op 
internationaal niveau in te voeren; is van 
mening dat herziening van de verordening 
betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen een kans biedt om een eind te 
maken aan de uitvoer van de 
afvalproblemen van de EU en is daarom 
ingenomen met de aankondiging van de 
Commissie dat deze verordening zal 
worden herzien;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

2. betreurt het ontbreken van 
internationale definities en normen alsook 
Europese normen en etikettering inzake de 
circulaire economie. Het ontbreken 
daarvan levert met name moeilijkheden 
op waar het gaat om de afvalkwaliteit en 
secundaire grondstoffen, gerecyclede, 
geherproduceerde en gerepareerde 
goederen, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen en wettelijke definities inzake 
afvalkwaliteit, gerecycled materiaal, 
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recycleerbaarheid en repareerbaarheid 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen; 
benadrukt dat ecologisch ontwerp en 
etikettering op wereldniveau moeten 
worden toegepast om de mondiale 
circulaire economie te versterken en een 
gelijk speelveld tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

2. verzoekt de Commissie om een 
strikte omzetting in EU-recht van het 
Verdrag van Bazel inzake beheersing van 
de grensoverschrijdende overbrenging 
van gevaarlijke afvalstoffen en de 
verwijdering ervan, met inbegrip van de 
amendementen van 2019 op het verdrag 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
overbrenging van kunststofafval; betreurt 
het ontbreken van internationale en 
Europese normen inzake afvalkwaliteit, 
omdat dit een levensvatbaar handelsbeleid 
dat bevorderlijk is voor de circulaire 
economie in de weg staat; verzoekt de 
Commissie geharmoniseerde normen 
inzake afvalkwaliteit voor te stellen en 
deze samen met een wettelijke definitie 
van recycleerbaar afval in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

Or. en

Amendement 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te 
nemen; benadrukt dat handelsgerelateerde 
belemmeringen voor de 
hulpbronnenefficiëntie in 
toeleveringsketens, zoals 
uitvoerbeperkingen op secundaire 
grondstoffen, alsook beperkingen op de 
handel in secundaire en gebruikte 
producten beter moeten worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 21
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

2. is van mening dat de 
harmonisering en standaardisering van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit zeer bevorderlijk zou zijn 
voor de integratie van de doelstellingen 
van de circulaire economie in het 
handelsbeleid; verzoekt de Commissie op 
internationaal niveau het voortouw te 
nemen bij de harmonisering van normen 
inzake afvalkwaliteit en een wettelijke 
definitie van recycleerbaar afval overeen te 
komen, en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;
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Or. en

Amendement 22
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze op te nemen in 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten en 
in handelsbeleid waarin overwegingen 
inzake duurzame ontwikkeling volledig 
zijn geïntegreerd;

Or. en

Amendement 23
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en deze in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten op te nemen;

2. betreurt het ontbreken van 
internationale en Europese normen inzake 
afvalkwaliteit, omdat dit een levensvatbaar 
handelsbeleid dat bevorderlijk is voor de 
circulaire economie in de weg staat; 
verzoekt de Commissie geharmoniseerde 
normen inzake afvalkwaliteit en een 
wettelijke definitie van recycleerbaar afval 
voor te stellen en met nieuwe initiatieven 
te komen voor infrastructuur die een 
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hoogwaardige gescheiden inzameling 
mogelijk moet maken;

Or. en

Amendement 24
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie met klem 
doeltreffende maatregelen voor te stellen 
om een eind te maken aan de uitvoer van 
kunststofafval uit de EU als middel om de 
ontoereikende recyclingcapaciteit in de 
EU het hoofd te bieden; merkt op dat 
volgens het Europees Milieuagentschap 
de uitvoer als gevolg van de 
invoerbeperkingen in China en andere 
landen weliswaar is gedaald van 
300 000 ton per jaar tot 190 000 ton, maar 
dat de uitvoer van kunststofafval uit de 
EU nu is verlegd naar andere 
bestemmingen, waaronder Thailand en 
Turkije, waar de milieuwetgeving vaak 
zwak is en sprake is van een gebrek aan 
controle, en waar afval in de regel wordt 
verbrand of in open putten wordt gestort; 
roept de lidstaten op ondernemers die van 
de illegale kunststofhandel met 
ontwikkelingslanden profiteren zwaar te 
straffen;

Or. en

Amendement 25
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is; vraagt met klem dat de 
invoering van de circulaire economie niet 
ten koste gaat van het 
concurrentievermogen en dat een gelijk 
speelveld wordt gewaarborgd voor 
bedrijven in de EU; vraagt de Commissie 
kmo’s bij te staan bij de integratie van de 
circulaire economie in hun bedrijfsmodel; 
verzoekt de Commissie er in dit verband 
voor te zorgen dat er krachtige en 
doeltreffende maatregelen worden 
getroffen om bedrijven in de EU bij te 
staan bij de overgang naar circulariteit, 
onder meer door stimulansen en 
bevorderingsmaatregelen; vraagt met 
klem bedrijven, met name kmo’s, niet op 
te zadelen met extra onnodige 
administratieve lasten;

Or. en

Amendement 26
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is; betreurt het dat elektronica-
afval uit de Europese Unie vaak met de 
hand wordt gesorteerd door mensen, 
onder omstandigheden die ten koste gaan 
van hun gezond; benadrukt dat de 
opbouw van onze Europese circulaire 
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economie niet ten koste mag gaan van de 
gezondheid van werknemers elders op de 
wereld; pleit voor maatregelen om een 
eind te maken aan gevaarlijke vormen 
van recycling in de toeleveringsketens van 
de circulaire economie; stelt voor dit 
onder meer aan te pakken in de nieuwe 
Europese richtlijn inzake due diligence in 
het bedrijfsleven en de 
verantwoordingsplicht van bedrijven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is; onderstreept dat er behoefte 
is aan transparantie en een betere 
traceerbaarheid in deze 
toeleveringsketens, en verzoekt de 
Commissie met name het efficiënte 
gebruik van hulpbronnen alsook 
duurzame productie- en 
consumptiepatronen in de kledingbranche 
aan te pakken in het kader van de 
toekomstige EU-strategie voor textiel; is 
ingenomen met het voorgenomen 
initiatief voor herbruikbare elektronica en 
benadrukt dat in deze context dient te 
worden vastgesteld hoe e-afval voor 
hergebruik en recycling kan worden 
uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is; is van oordeel dat stedelijke 
gebieden hulpbronnen efficiënt dienen te 
gebruiken teneinde slimme groei en 
duurzame, inclusieve en hoogwaardige 
werkgelegenheid te genereren, en sociale 
en institutionele kaders in het leven 
dienen te roepen die kunnen leiden tot een 
verschuiving naar een 
hulpbronnenefficiënte economie en 
minder koolstofemissies, en dat ze 
tegelijkertijd nieuwe kansen dienen op te 
sporen en te scheppen in opkomende 
sectoren van de economie om innovatie en 
het concurrentievermogen te bevorderen;

Or. en

Amendement 29
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is; benadrukt dat een en ander 
zo moet worden geregeld dat er geen 
onnodige regeldruk wordt opgelegd en 
ervoor wordt gezorgd dat Europese 
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bedrijven concurrerend kunnen blijven en 
hun voordeel kunnen doen met de 
strategische diversificatie van de 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 30
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is, zoals in de textielbranche; 
wijst erop dat dit voor tal van 
waardeketens, zoals die van de 
textielbranche, zal leiden tot een absolute 
daling van de mondiale textielproductie;

Or. en

Amendement 31
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is; onderstreept dat deze 
toeleveringsketens de koolstofvoetafdruk 
van hun producten voor zover mogelijk tot 
een minimum moeten beperken;
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Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is en waar de EU bijzonder 
afhankelijk is van onbetrouwbare 
grondstofbronnen;

Or. en

Amendement 33
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk van de EU 
aanzienlijk is;

3. merkt op dat bij de overgang naar 
een circulaire economie bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
belangrijke toeleveringsketens waar de 
ecologische voetafdruk aanzienlijk is;

Or. el

Amendement 34
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat transparantie in de 
toeleveringsketens en 
producttraceerbaarheid belangrijke 
instrumenten zijn voor de 
tenuitvoerlegging van de circulaire 
economie en de duurzaamheidsagenda 
van de EU, met inbegrip van 
gedetailleerde informatie over upstream- 
en downstreamproductieprocessen alsook 
sociale en milieueffecten die duurzamere 
praktijken in de hand zal werken en 
informatie over producten die aansluiten 
bij de doelstellingen van de circulaire 
economie; is derhalve ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om een 
digitaal productpaspoort te ontwikkelen; 
dringt in dit verband aan op verplichte, 
voor de hele toeleveringsketen geldende 
vereisten inzake het verstrekken van 
informatie over bijvoorbeeld 
duurzaamheid en repareerbaarheid, maar 
ook over sociale en 
milieuomstandigheden;

Or. en

Amendement 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten, de regio’s en lokale overheden 
voorrang te verlenen aan de bestrijding 
van de klimaatverandering en de 
milieueffecten van hulpbronnen te 
beperken, door een circulaire economie 
op basis van een recyclingmaatschappij te 
bevorderen teneinde de afvalproductie 
terug te dringen en afval als hulpbron te 
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gebruiken; is van oordeel dat de handel de 
Unie een kans biedt het voortouw te 
nemen in de circulaire economie en haar 
in de gelegenheid stelt succesvolle 
modellen uit te wisselen met andere 
steden, regio’s of landen overal ter 
wereld; benadrukt dat de circulaire 
economie niet alleen dient te worden 
opgevat als kans voor de duurzaamheid, 
maar ook als kans voor onze economie;

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak het aspect 
veerkracht te integreren in het actieplan 
voor de circulaire economie en problemen 
in verband met de vergroting van de 
veerkracht in de productieketens en een 
veerkrachtige arbeidsmarkt samen met 
onze handelspartners aan te pakken en de 
veerkracht in onze omgeving te vergroten; 
pleit voor een benadering van 
overheidsopdrachten in ons handelsbeleid 
waarbij voor inschrijvingen de voorkeur 
wordt gegeven aan duurzame, 
repareerbare en gerecyclede of 
recycleerbare materialen en die ruimte 
biedt aan decentralisatiestrategieën die 
veerkracht in de hand werken;

Or. en

Amendement 37
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van de 
internationalisering van de Green Deal 
om ervoor te zorgen dat deze duurzaam en 
doeltreffend werkt en de Europese 
ontwikkeling niet afremt; is dan ook 
verheugd over de ambitieuze toezeggingen 
die China, Egypte en India na de 
presentatie van de Europese 
doelstellingen hebben gedaan;

Or. el

Amendement 38
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt erop aan de consumptie van 
landbouwproducten en levensmiddelen uit 
de lokale landbouw te bevorderen;

Or. fr

Amendement 39
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. Vraagt dat er acties worden 
opgezet in de strijd tegen 
voedselverspilling in alle grootkeukens 
om onze toelevering soberder te maken, 
vraagt dat grootwinkelbedrijven verplicht 
worden overeenkomsten af te sluiten met 
voedselhulporganisaties;
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Or. fr

Amendement 40
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is ingenomen met het toekomstige 
wetgevingsinitiatief van de Commissie met 
betrekking tot due diligence in de 
toeleveringsketens teneinde ervoor te 
zorgen dat bedrijven verplicht worden de 
mensenrechten, het milieu en behoorlijk 
bestuur te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 41
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

4. wijst erop dat, wil de EU de 
doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 
2050 verwezenlijken, zij de 
koolstofvoetafdruk als gevolg van de 
vraag in de EU naar ingevoerde 
producten moet aanpakken; verzoekt de 
Commissie concrete stappen te 
ondernemen door tevens onderscheid te 
maken tussen producten op basis van hun 
koolstofgehalte en zo op 
regelgevingsgebied te zorgen voor een 
gelijk speelveld; verzoekt de Commissie 
hinderpalen die de markttoegang voor 
circulaire en CO2-neutrale producten van 
buiten de EU belemmeren of beperken te 
identificeren en weg te werken, en de 
mogelijkheden en voordelen van een 
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verlaging van de tarieven voor bepaalde 
producten te onderzoeken, teneinde de 
ontwikkeling van de circulaire economie te 
bevorderen, mede in verband met de 
lopende herziening van het EU-stelsel van 
algemene tariefpreferenties (SAP);

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen; verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de 
bijzondere behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen in de EU 
(kmo’s) en deze te ondersteunen bij de 
uitvoering van hun bedrijfsstrategieën 
voor de uitvoer van circulaire producten;

Or. en

Amendement 43
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
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die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen; moedigt de 
Commissie in dit verband aan terug te 
keren naar de onderhandelingstafel om de 
overeenkomst inzake milieugoederen te 
sluiten en de dimensie van de circulaire 
economie in de onderhandelingen op te 
nemen;

Or. en

Amendement 44
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen; benadrukt dat de 
herstelling en verwerking van producten 
zo lokaal mogelijk moeten gebeuren en op 
zijn minst in Europa;

Or. fr

Amendement 45
Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, door de koolstofvoetafdruk van de 
producten aan te passen en de veiligheid 
en traceerbaarheid ervan te waarborgen; 
vraagt de Commissie de mogelijkheden en 
voordelen van een verlaging van de 
tarieven voor bepaalde producten te 
onderzoeken, teneinde de ontwikkeling van 
de circulaire economie te bevorderen;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten en diensten van buiten de EU 
belemmeren of beperken te identificeren en 
weg te werken, en de mogelijkheden en 
voordelen van een verlaging van de 
tarieven en niet-tarifaire belemmeringen 
voor bepaalde producten en diensten te 
onderzoeken, teneinde de ontwikkeling van 
de circulaire economie te bevorderen;

Or. en

Amendement 47
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
voor groene groei en eco-innovatie, en die 
welke de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

Or. en

Amendement 48
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
bepaalde producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen;

4. verzoekt de Commissie hinderpalen 
die de markttoegang voor circulaire 
producten van buiten de EU belemmeren 
of beperken te identificeren en weg te 
werken, en de mogelijkheden en voordelen 
van een verlaging van de tarieven voor 
gerecyclede producten te onderzoeken, 
teneinde de ontwikkeling van de circulaire 
economie te bevorderen en de 
herproductiesector te ondersteunen;

Or. en

Amendement 49
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt nog harder op te treden 
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tegen geplande veroudering en de 
voorkeur te geven aan producten die 
gemakkelijker te herstellen zijn, met beter 
beschikbare onderdelen alsook faciliteiten 
voor het demonteren en terugplaatsen in 
Europa;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen 
alsmede concurrerende bedrijfsmodellen 
die de handel in gerecyclede grondstoffen 
bevorderen, niet die in primaire; verzoekt 
de Commissie na te gaan hoe de handel in 
gerecyclede goederen kan worden 
versterkt zonder afbreuk te doen aan 
strenge kwaliteitsnormen en 
consumentenbescherming; stelt voor om 
de circulaire economie op horizontale 
wijze aan de orde te stellen in alle 
relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt dat 
de doeltreffende handhaving van 
handelsovereenkomsten als een prioritaire 
taak van de hoofdfunctionaris voor 
handhaving in handelszaken moet worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 51
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Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten; is ingenomen 
met de opname van de verschillende 
aspecten van de circulaire economie in de 
bestaande handelsovereenkomsten, via de 
hoofdstukken over duurzame 
ontwikkeling, alsook van een expliciete 
vermelding van de circulaire economie in 
toekomstige overeenkomsten waarover 
momenteel wordt onderhandeld, 
waardoor de publieke diplomatie in het 
kader van Agenda 2030, die door de Unie 
wordt geleid, wordt versterkt;

Or. es

Amendement 52
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat alle beschikbare 
handelsinstrumenten, waaronder 
vrijhandelsovereenkomsten, de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
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alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten; verzoekt de 
Commissie vooruitgang te boeken bij de 
WTO met betrekking tot de erkenning van 
procedés en productiemethoden (PPM’s) 
als element om onderscheid te maken 
tussen producten, met bijzondere nadruk 
op circulaire productiemethoden;

Or. en

Amendement 53
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten; verzoekt de 
Commissie invulling te geven aan haar 
doelstelling om een hulpmiddel voor 
zelfbeoordeling in te voeren voor 
oorsprongsregels en vereenvoudigde 
levenscyclusanalyse teneinde kmo’s te 
helpen risicobeoordelingen uit te voeren, 
zodat zij preferenties uit hoofde van 
bepaalde handelsovereenkomsten 
genieten;

Or. en

Amendement 54
Helmut Scholz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten; verzoekt de 
Commissie met onze partners bij 
bestaande vrijhandelsovereenkomsten een 
dialoog aan te gaan over de vraag of de 
overeenkomsten bevorderlijk zijn voor de 
overgang naar een circulaire economie en 
over aanpassing daarvan, mocht de 
noodzaak daartoe zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 55
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten; verzoekt de 
Commissie te beoordelen of het 
noodzakelijk is normen voor de circulaire 
economie op te nemen in de hoofdstukken 
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over duurzame ontwikkeling van 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst op de 
kans om samenwerkingsmechanismen 
van hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling te benutten om 
samen met derde landen de circulaire 
economie te bevorderen;

Or. en

Amendement 57
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
en afdwingbare hoofdstukken over 
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duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten, zonder dat 
onze bedrijven, in het bijzonder kmo’s, 
worden opgezadeld met extra 
administratieve of financiële lasten;

Or. en

Amendement 58
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, 
bindende en afdwingbare hoofdstukken 
over duurzame ontwikkeling op te nemen; 
stelt voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door strikte en afdwingbare 
effectbeoordelingsmechanismen over 
duurzame ontwikkeling aan te bevelen, 
overeenkomstig de WTO-normen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 59
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 

5. vraagt de Commissie ervoor te 
zorgen dat vrijhandelsovereenkomsten de 
doelstellingen van de circulaire economie 
weerspiegelen door hierin strikte, bindende 
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en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
horizontale wijze aan de orde te stellen in 
alle relevante hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

en afdwingbare hoofdstukken over 
duurzame ontwikkeling op te nemen; stelt 
voor om de circulaire economie op 
doeltreffende wijze aan de orde te stellen 
in alle hoofdstukken van 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. el

Amendement 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de circulaire economie te 
ondersteunen door de transparantie en 
samenhang van de regels te vergroten en 
de drempels voor groene goederen en 
diensten te verlagen, mede met 
inachtneming van de bestaande expertise 
in strategieën voor de bio-economie of de 
duurzame aanwending en instandhouding 
van biologische hulpbronnen, ook in de 
ontwikkelingslanden; benadrukt dat 
technische bijstand en capaciteitsopbouw 
noodzakelijk zijn om deze doelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 61
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (new)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt dat eco-ontwerp wordt 
aangemoedigd en spoort bedrijven aan tot 
meer soberheid in hun productie- en 
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werkwijze, vraagt dat deze elementen 
voortaan verplicht worden bij de invoer 
van vervaardigde producten;

Or. fr

Amendement 62
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat onvoldoende 
gebruikgemaakt wordt van 
handelsovereenkomsten als instrument 
om de duurzame integratie van de 
circulaire economie te bevorderen; wijst 
er in dit verband op dat in slechts twee 
van de bestaande 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU de 
circulaire economie met zoveel woorden 
wordt genoemd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners 
regelgevingsdialogen aan te gaan en 
samen te werken om de doelstellingen van 
de circulaire economie verder te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten zich in internationale fora 
(UNCTAD, WTO, G20, G7) extra 
inspanningen te getroosten om de EU-
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gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

agenda inzake de circulaire economie uit 
te voeren en samen met de internationale 
partners te zorgen voor een wereldwijd 
gelijk speelveld; benadrukt dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
manier waarop minder ontwikkelde 
partnerlanden van de circulaire economie 
kunnen profiteren; dringt aan op een 
beoordeling van de gevolgen van hogere 
recyclingpercentages binnen de EU voor 
landen die sterk afhankelijk zijn van de 
invoer van afval; vraagt de Commissie in 
het bijzonder de beginselen van de 
circulaire economie te integreren in haar 
strategie “Naar een brede strategie met 
Afrika”.

Or. en

Amendement 64
Anna Cavazzini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
herinnert eraan dat duurzaamheid niet 
alleen ambitieuze maatregelen in verband 
met het milieu, klimaatverandering of 
biodiversiteit vergt, maar ook gericht dient 
te zijn op mensenrechten en sociale 
vraagstukken, zoals wordt geïllustreerd 
door de SDG’s; benadrukt dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
manier waarop minder ontwikkelde 
partnerlanden kunnen worden geholpen 
om te profiteren van de circulaire 
economie, in het bijzonder aan de wijze 
waarop de circulaire economie kan 
bijdragen aan een verbetering van de 
sociale en arbeidsnormen wereldwijd; 
dringt aan op een beoordeling van de 
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gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

Or. en

Amendement 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval; is 
van oordeel dat de voordelen van een 
Uniebrede circulaire economie op 
wereldwijde schaal kunnen worden benut 
indien de uitvoer van recycleerbaar afval 
wordt verhandeld in het kader van de 
geldende vrijhandelsovereenkomsten en 
van beleid waarin overwegingen inzake 
duurzame ontwikkeling volledig zijn 
geïntegreerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden kunnen 
deelnemen aan en profiteren van de 
circulaire economie; dringt aan op een 
beoordeling van de gevolgen van hogere 
recyclingpercentages binnen de EU voor 
landen die sterk afhankelijk zijn van de 
invoer van afval; vraagt de Commissie 
hulp voor handel en de SAP plus-regeling 
te gebruiken om ontwikkelingslanden te 
helpen bij het invoeren van praktijken op 
het gebied van de circulaire economie, 
waaronder productnormen;

Or. en

Amendement 67
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie op internationaal niveau en met 
toezeggingen die zijn afgestemd op die 
van de EU goed te keuren; benadrukt dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de manier waarop minder ontwikkelde 
partnerlanden van de circulaire economie 
kunnen profiteren; dringt aan op een 
beoordeling van de gevolgen van hogere 
recyclingpercentages binnen de EU voor 
landen die sterk afhankelijk zijn van de 
invoer van afval.

Or. el
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Amendement 68
Gheorghe-Vlad Nistor, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen, om de 
manier te volgen waarop minder 
ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren en 
gebruik te maken van de bestaande 
instrumenten, zoals hulp voor handel en 
de SAP plus-regeling; dringt aan op een 
beoordeling van de gevolgen van hogere 
recyclingpercentages binnen de EU voor 
landen die sterk afhankelijk zijn van de 
invoer van afval.

Or. en

Amendement 69
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
dringt aan op een beoordeling van de 
gevolgen van hogere recyclingpercentages 
binnen de EU voor landen die sterk 
afhankelijk zijn van de invoer van afval.

6. moedigt de Commissie aan om met 
de EU-handelspartners samen te werken 
om de doelstellingen van de circulaire 
economie verder te ondersteunen; 
benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de manier waarop 
minder ontwikkelde partnerlanden van de 
circulaire economie kunnen profiteren; 
steunt begeleidende maatregelen om onze 
partners te helpen om afvalvermindering 
en de overgang naar een circulaire 
economie te bevorderen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst erop dat wanneer 
afvalstromen op een sociaal 
rechtvaardige, schone en beheersbare 
manier uit de EU worden uitgevoerd, dit 
kansen kan opleveren voor derde landen 
en kan leiden tot meer economische 
efficiëntie wanneer 
productieknooppunten zich dicht bij 
recyclinginstallaties bevinden, waardoor 
“recyclingkampioenen” ontstaan met 
uitmuntende sorteer- en 
verwerkingsinfrastructuur, hetgeen het 
volume en de kwaliteit van de gerecyclede 
materialen ten goede komt;

Or. en

Amendement 71
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt voor dat de Commissie zich in 
de respectieve multilaterale organisaties 
sterk maakt voor een akkoord over een 
internationaal, voor de consument 
begrijpelijk etiket dat aangeeft of een 
product recycleerbaar is.

Or. en



PE658.809v01-00 44/48 AM\1214775NL.docx

NL

Amendement 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie met klem 
bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
het voortouw te nemen wat de opneming 
van normen voor de circulaire economie 
betreft;

Or. en

Amendement 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie de WTO te 
helpen zich ook te buigen over 
handelsbevordering ten behoeve van 
toeleveringsketens die in omgekeerde 
richting werken om ervoor te zorgen dat 
producten aan het einde van hun 
levensduur worden gerecycled en 
daarmee de circulaire economie dienen; is 
van oordeel dat de WTO haar eerdere 
werkzaamheden met betrekking tot 
handelsbevordering en mondiale 
waardeketens onder de loep dient te 
nemen en zich dient te beraden op de 
manier waarop deze de economische en 
ecologische belangen van haar leden 
kunnen bevorderen;

Or. en

Amendement 74
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept dat het verbeteren 
van de afvalrecycling binnen de EU-
grenzen een prioriteit moet blijven, zolang 
de kwaliteit van het uit de EU uitgevoerde 
afval niet kan worden gewaarborgd en het 
onzeker blijft of het uitgevoerde afval in 
derde landen worden gerecycled, met 
inachtneming van strenge sociale, 
gezondheids- en milieunormen;

Or. en

Amendement 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie 
synergieën te verkennen, die worden 
bevorderd door middel van multilaterale 
kaders en internationale 
handelsbesprekingen, bij de 
samenwerking met landen waarmee de 
Unie reeds een vrijhandelsovereenkomst 
heeft gesloten of dit weldra zal doen, om 
materiaalcirculariteit te verwezenlijken en 
het gebruik van hulpbronnen uiteindelijk 
los te koppelen van economische groei op 
macroniveau, teneinde onder meer 
activiteiten die schadelijk zijn voor het 
milieu te voorkomen, zoals informele 
terugwinningsactiviteiten waarbij de 
weinige regels die er zijn niet of 
nauwelijks worden nageleefd.

Or. en
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Amendement 76
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie het 
actieplan voor de circulaire economie en 
het actieplan inzake kritieke grondstoffen 
op een dusdanige gecoördineerde manier 
ten uitvoer te leggen dat beide plannen 
elkaar versterken; benadrukt dat 
verbetering van de Europese 
recyclingpercentages voor de in groene en 
digitale technologieën toegepaste metalen 
en mineralen Europa zal voorzien van een 
duurzame interne voorzieningsbron, 
hetgeen de veerkracht ten goede komt en 
invoer van verontreinigende goederen uit 
derde landen helpt verminderen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. onderstreept dat de 
circulaire economie en duurzame 
productie transparante en traceerbare 
waardeketens vergen. Teneinde de 
circulariteit van alle grondstoffen te 
verbeteren en chemische stoffen en 
gevaarlijke elementen bij te houden is het 
van het allergrootste belang dat de 
beschikbaarheid van gegevens over de 
samenstelling, de gebruikte materialen, de 
koolstofvoetafdruk en de 
recycleerbaarheid van het product wordt 
bevorderd. Er moeten bijzondere 
inspanningen worden geleverd om het 
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werk aan de digitale productpaspoorten te 
integreren en te ontwikkelen, waarmee 
gestructureerde en gestandaardiseerde 
gegevens kunnen worden verzameld uit 
alle productstadia en de circulariteit kan 
worden verbeterd, teneinde uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid te 
bevorderen alsmede consumenten aan te 
zetten tot duurzame keuzes;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. waarschuwt voor het risico 
van milieudumping wanneer secundaire 
grondstoffen of tweedehandsgoederen 
worden verhandeld aangezien de 
milieunormen in Europa strenger zijn dan 
in derde landen, waardoor wereldwijde 
klimaat- en milieuacties worden 
ondermijnd en de duurzame transitie in 
derde landen wordt belemmerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. benadrukt dat er 
onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen afval voor de terugwinning van 
grondstoffen en afval voor de 
energieproductie om waardevolle 
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materialen te behouden en storten te 
voorkomen; wijst erop dat het 
uitvoerverbod voor kunststofafval uit 
OESO-landen naar niet-OESO-landen, 
dat niet geldt voor materiaal dat 
aangemerkt is als niet-gevaarlijk, schoon, 
onvermengd en niet-verontreinigd, en 
bedoeld is voor recycling, niet voor 
energieterugwinning, in het Verdrag van 
Bazel in dit opzicht van zeer groot belang 
is en dat deze internationale wetgeving de 
internationale onderhandelingen over 
normen voor en definities van afval kan 
bespoedigen.

Or. en


