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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet betonar att handelspolitiken är ett viktigt verktyg för att genomföra 
den cirkulära ekonomin och EU:s hållbarhetsagenda globalt. Parlamentet understryker 
att ökad materialåtervinning kan minska EU:s beroende av import av råvaror, 
och framhåller att man måste bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
resursanvändning för att säkerställa att de globala värdekedjorna är långsiktigt hållbara.

2. Europaparlamentet beklagar att det saknas internationella och europeiska standarder för 
avfallskvalitet, eftersom detta hindrar en bärkraftig handelspolitik som främjar den 
cirkulära ekonomin. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram harmoniserade 
standarder för avfallskvalitet och en rättslig definition av avfall som kan 
materialåtervinnas, och att inkludera dessa i framtida frihandelsavtal.

3. Europaparlamentet konstaterar att man vid omställningen till en cirkulär ekonomi måste 
ägna särskild uppmärksamhet åt de centrala leveranskedjor där EU:s miljöavtryck är 
betydande. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att identifiera och undanröja hinder som 
förhindrar eller begränsar marknadstillträdet för cirkulära produkter från länder utanför 
EU och att undersöka möjligheterna och fördelarna med att sänka tullavgifterna för 
vissa produkter i syfte att främja den cirkulära ekonomins utveckling.

5. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att säkerställa att 
frihandelsavtalen återspeglar målen för den cirkulära ekonomin genom att inkludera 
starka, bindande och verkställbara kapitel om hållbar utveckling. Parlamentet föreslår 
att den cirkulära ekonomin bör behandlas på ett övergripande sätt i alla relevanta kapitel 
i frihandelsavtalen.

6. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att samverka med EU:s handelspartner 
för att ytterligare stödja målen för den cirkulära ekonomin. Parlamentet betonar att man 
måste ägna särskild uppmärksamhet åt hur mindre utvecklade partnerländer kan dra 
nytta av den cirkulära ekonomin. Parlamentet efterlyser en bedömning av effekterna av 
ökad materialåtervinning inom EU för länder som är starkt beroende av avfallsimport.


