
PA\1207790NL.docx PE653.833v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie internationale handel

2020/2077(INI)

2.9.2020

ONTWERPADVIES
van de Commissie internationale handel

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het nieuw actieplan voor de circulaire economie
(2020/2077(INI))

Rapporteur voor advies: Svenja Hahn



PE653.833v01-00 2/3 PA\1207790NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1207790NL.docx 3/3 PE653.833v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

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; 

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;

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; 

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;

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; 

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.


