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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

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

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

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

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

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

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


