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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че търговската политика е основен инструмент за осъществяване на 
кръговата икономика и на програмата на ЕС за устойчивост в световен мащаб; 
подчертава, че увеличаването на рециклирането може да намали зависимостта на 
ЕС от вноса на суровини и посочва необходимостта да се отдели икономическият 
растеж от използването на ресурсите, за да се гарантира дългосрочната 
устойчивост на световните вериги за създаване на стойност; 

2. изразява съжаление относно липсата на международни и европейски стандарти за 
качество на отпадъците, тъй като това възпрепятства една жизнеспособна 
търговска политика, която да благоприятства кръговата икономика; призовава 
Комисията да представи хармонизирани стандарти относно качеството на 
отпадъците и правно определение за рециклируеми отпадъци и да ги включи в 
бъдещите споразумения за свободна търговия;

3. отбелязва, че при прехода към кръгова икономика трябва да се обърне специално 
внимание на ключови вериги на доставки, при които екологичният отпечатък на 
ЕС е значителен; 

4. призовава Комисията да установи и премахне пречките, които възпрепятстват или 
ограничават достъпа до пазара за кръгови продукти с произход извън ЕС, и да 
проучи възможностите и ползите от намаляването на тарифите за определени 
продукти с цел насърчаване на развитието на кръговата икономика;

5. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че споразуменията за свободна 
търговия отразяват целите на кръговата икономика чрез включване на силни, 
обвързващи и приложими глави за устойчиво развитие; счита, че кръговата 
икономика следва да бъде разглеждана по хоризонтален начин във всички 
съответни глави на ССТ; 

6. насърчава Комисията да се ангажира с търговските партньори на ЕС с цел по-
нататъшна подкрепа на целите на кръговата икономика; подчертава, че трябва да 
се обърне специално внимание на това как по-слабо развитите страни партньори 
могат да се възползват от кръговата икономика; призовава за оценка на 
въздействието на увеличените равнища на рециклиране в рамките на ЕС върху 
държавите, които разчитат в голяма степен на вноса на отпадъци.


