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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā aprites ekonomikas principiem vajadzētu būt jebkuras Eiropas un nacionālās 
rūpniecības politikas, kā arī dalībvalstu atveseļošanas un noturības plānu galvenajam 
elementam saistībā ar atveseļošanas un noturības mehānismu;

B. tā kā Komisijas paziņojumā “Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns” 
(COM(2020)0098) ir atzīta sociālās ekonomikas uzņēmumu vadošā loma ar aprites 
ekonomiku saistītu darbvietu radīšanā;

C. tā kā aprites ekonomika ir izrādījusies būtiska Covid-19 pandēmijas laikā, jo īpaši tādos 
sektoros kā pārtikas un farmācijas iepakojums un atkritumu savākšana un apstrāde,

1. atzinīgi vērtē Komisijas jauno aprites ekonomikas rīcības plānu, kurš palīdzēs sasniegt 
klimatneitralitāti vēlākais līdz 2050. gadam un kurš atsaista ekonomikas izaugsmi no 
resursu izmantošanas; uzsver, ka patiesa aprites ekonomika balstās uz nulles 
piesārņojuma programmu un uz atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju; uzsver, ka 
atkritumu samazināšanas, atkritumu izmantošanas jaunos ražojumos, mazākas resursu 
un enerģijas izmantošanas, kā arī ieguvumu patērētājiem prioritizēšanai vajadzētu būt 
vadošajam elementam jaunajā ilgtspējīgu produktu rīcībpolitikas satvarā un tai jāpalīdz 
Savienībai vēl vairāk atsaistīt ekonomikas izaugsmi no ietekmes uz vidi; uzsver, ka 
gandrīz puse no energoefektivitātes ietaupījumiem, kas tiks panākti līdz 2020. gadam, ir 
saistīti ar Direktīvas 2009/125/EK (Ekodizaina direktīva) piemērošanu; uzsver, ka uz 
vairākiem ražojumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi no energopatēriņa viedokļa, vēl neattiecas 
ekodizaina noteikumi; turklāt norāda, ka virkne citu ražojumu, uz kuriem attiecas 
ekodizaina noteikumi, ir novecojuši un būtu jāmodernizē; tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu pārskatīt Ekodizaina direktīvu; uzskata, ka plašāka ekodizaina politika var būt 
viens no galvenajiem Eiropas rīcības elementiem aprites ekonomikas jomā un tai var būt 
nozīmīga loma zaļajā atveseļošanā; tomēr uzsver, ka direktīvas darbības jomas 
paplašināšana būtu jāapvieno ar pasākumiem, kuru mērķis ir panākt turpmākus 
energoefektivitātes uzlabojumus energopatēriņu ietekmējošos ražojumos un 
pakalpojumos; uzstāj, ka darbības jomas paplašināšanai jāaptver ne tikai ražojumi, bet 
arī struktūras, piemēram, datu centri vai dienesti, piemēram, tie ko izmanto 
mākoņpakalpojumiem, spēlēm vai straumēšanai; prasa Komisijai izpētīt iespēju ieviest 
atkalizmantojamības mērķus;

2. uzsver, ka pētījumi par drošiem un apritīgiem materiāliem, ķimikālijām, procesiem, 
tehnoloģijām un ražojumiem, kā arī inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem un to 
rūpniecisku izvēršanu un pieņemšanu sabiedrībā var sniegt Eiropas uzņēmumiem 
konkurences priekšrocību pasaules mērogā, samazinot to atkarību no ierobežotiem 
dabas resursiem un radot jaunas ieņēmumu plūsmas, vienlaikus dodot labumu cilvēkiem 
un videi; uzskata, ka, stiprinot, dažādojot un padarot ilgtspējīgākas pēc iespējas vairāk 
vērtības ķēžu, padarītu Eiropas rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un peļņu nesošas, kā arī veicinātu ES stratēģisko autonomiju; uzsver 
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lielo papildināmības potenciālu starp patiesi vērienīgu Eiropas rūpniecības stratēģiju, jo 
īpaši attiecībā uz spēcīgas Eiropas rūpnieciskās bāzes modernizēšanu un stiprināšanu, 
un patiesas aprites ekonomikas izveidi; uzsver, ka rūpniecības nozarē varētu ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, palielinot materiālefektivitāti, attīstot 
reciklēšanu un reciklēto ražojumu izmantošanu, kā arī ražojot ilglietojamas preces ar 
augstu pievienoto vērtību; šajā kontekstā uzsver, ka ir svarīgi daudz biežāk par prioritāti 
noteikt un finansēt pētniecību par atkritumu rašanās novēršanu, ražojumu atkārtotu 
izmantošanu, remontējamību, modernizējamību un atjaunošanu un vērtību ķēdes, kā arī 
aprites uzņēmējdarbības modeļus un ražojumu infrastruktūras;

Pētniecība

3. uzsver, cik svarīgi ir uzlabot piekļuvi finansējumam pētniecības un inovācijas 
projektiem par aprites ekonomiku; tāpēc aicina Komisiju programmas “Apvārsnis 
Eiropa” pasākumus virzīt uz atbalstu pētniecībai un inovācijai tādās jomās kā:

– reciklēšanas procesi un tehnoloģijas, 

– rūpniecisko procesu resursefektivitāte,

– inovatīvi un ilgtspējīgi materiāli, ražojumi, procesi, tehnoloģijas un pakalpojumi, kā arī 
to rūpnieciskā izvēršana,

– bioekonomika, izmantojot biobāzētu inovāciju, kas ietver biobāzētu materiālu un 
ražojumu izstrādi,

– zemes novērošanas satelīti, jo tiem var būt svarīga loma aprites ekonomikas attīstības 
uzraudzībā, novērtējot spiedienu uz neapstrādātām izejvielām un emisiju līmeni;

4. uzsver, ka svarīga nozīme ir zināšanu un inovāciju kopienām Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūta (EIT) ietvaros, apvienojot universitātes, pētniecības organizācijas 
un uzņēmumus, jo īpaši MVU, lai izstrādātu inovatīvus aprites ekonomikas risinājumus 
un iniciatīvas, kam vajadzētu būt vienam no galvenajiem instrumentiem Eiropas zaļā 
kursa mērķu sasniegšanā;

5. atbalsta Komisijas iniciatīvu nodrošināt, ka EIT zināšanu un inovāciju kopienas ir 
atvērtākas MVU, un paplašināt to iespējas piedalīties vietējās inovācijas ekosistēmās, lai 
tie varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz digitālā un zaļā pārkārtošanās;

6. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt pētniecību klimatam un videi draudzīgas un energoefektīvas 
ķīmiskās reciklēšanas jomā, kas apvienojumā ar organisko un mehānisko reciklēšanu 
papildinās tehnoloģiski neitrālo satvaru; uzsver, ka šādiem centieniem vajadzētu būt 
vērstiem uz reciklēšanu ar augstu pievienoto vērtību, energoefektivitātes uzlabošanu, 
SEG emisiju samazināšanu, bīstamu vielu aizvākšanu, nepiesārņotu reciklātu 
nodrošināšanu un atliekvielu no ķīmiskās reciklēšanas tehnoloģijām pienācīgu apstrādi; 
uzskata, ka procesus, kuros no atkritumiem tiek ražota enerģija, nedrīkst uzskatīt par 
ķīmisko reciklēšanu;

7. norāda, ka gandrīz ceturtā daļa Eiropas MVU jau nodrošina pāreju uz ilgtspējīgākiem 
uzņēmējdarbības modeļiem, bet, no otras puses, trešdaļa no tiem ir ziņojuši, ka, 
cenšoties padarīt uzņēmējdarbību resursefektīvāku, tie saskaras ar sarežģītām 
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administratīvām un juridiskām procedūrām; aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai 
vairāk MVU un mikrouzņēmumu padarītu piemērotus aprites ekonomikai, tos atbalstot 
ar pienācīgām stimulu shēmām un finansēšanas instrumentiem, spēju veidošanu, arī 
vadības prasmju ziņā, paraugprakses apmaiņu un tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu; norāda, ka cita starpā jauni aprites darījumdarbības 
modeļi, kā arī “tiesības uz remontu”, kā paredzēts Komisijas paziņojumā “Jauns aprites 
ekonomikas rīcības plāns”, nāks par labu patērētājiem, novērsīs jaunu materiālu 
izstrādājumu ražošanu un rosinās MVU ienākt remonta tirgū; 

8. aicina Komisiju izstrādāt un popularizēt MVU rīkkopu attiecībā uz ilgtspējīgu 
uzņēmuma politiku, iekļaujot korporatīvo sociālo un ekoloģisko atbildību, ilgtspējīgu 
uzskaiti un ziņošanu, kā arī rīkus mazatkritumu un aprites ražošanas un patēriņa 
modeļu, ilgtspējīgu piegādes ķēžu un energoauditu ieviešanai;

9. uzskata, ka pozitīvā to sociālo uzņēmumu loma, kuri nodrošina virzību uz aprites 
ekonomikas modeļiem, būtu jāizmanto, lai iedvesmotu citus uzņēmumus, un šāda 
paraugprakse būtu gan jāpadara redzamāka, gan pienācīgi jāatbalsta ar mērķtiecīgiem 
stimuliem;

Digitālā pārkārtošanās

10. atzīst, ka digitalizācija būtiski uzlabo aprites ekonomikas principu piemērošanu; mudina 
Komisiju un dalībvalstis maksimāli palielināt un pilnībā izmantot sinerģiju starp 
digitalizāciju un aprites ekonomiku nozarēs, kurās digitālā ekonomika var piedāvāt 
risinājumus, kā samazināt vidisko pēdu, vienlaikus arī veicinot zaļo pārkārtošanos, un 
šajā sakarā aicina Komisiju izstrādāt metodoloģiju digitālo tehnoloģiju un datu centru 
pieaugošās ietekmes uz vidi uzraudzībai un kvantitatīvai uzskaitei un ierosināt 
pasākumus, kas nodrošinātu digitālo risinājumu vides ilgtspēju, galveno uzmanību 
pievēršot energoefektivitātei un aprites ekonomikai, un kas risinātu jautājumus, kuri 
saistīti ar divējādās — digitālās un zaļās — pārkārtošanās īstermiņa un vidēja termiņa 
izmaksām, un padarītu šīs pārkārtošanās taisnīgas un iekļaujošākas; uzsver to, cik 
nozīmīgs ir IoT (lietu internets), paredzoša uzturēšana, servitizācija un produktu un 
pakalpojumu sistēmas, lai paātrinātu jaunus aprites darījumdarbības modeļus; uzskata, 
ka digitālo rīku agrīna izstrāde aprites ekonomikas kontekstā palīdzēs ES kļūt par 
globālo līderi digitālu risinājumu izmantošanā; uzsver, ka mākslīgais intelekts var 
veicināt un paātrināt pārkārtošanos uz aprites ekonomiku, palīdzot atraisīt aprites 
ekonomikas iespējas ar dizaina uzlabojumiem, darījumdarbības modeļu un produktu 
izmantošanu un infrastruktūras optimizāciju; 

11. aicina Komisiju atbalstīt vidiski ilgtspējīgu digitālo pārkārtošanos, kas balstītos uz datu 
vērtības maksimālu palielināšanu, vienlaikus nodrošinot personas datu aizsardzību, un 
tādu digitālu risinājumu izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi izmantot resursus un pēc 
iespējas ilgāk saglabāt ražojumu un materiālu vērtību, ilgizturību, atkalizmantojamību 
un remontējamību;

12. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi līdz 2030. gadam izveidot ļoti energoefektīvus, 
ilgtspējīgus un klimatneitrālus datu centrus un vienotu Eiropas datu telpu viediem 
aprites lietojumiem; tādēļ mudina Komisiju nekavējoties nākt klajā ar atbilstošiem 
regulatīviem un citiem nepieciešamiem pasākumiem un īstenot pārvaldības un tirgus 
instrumentus, lai atbalstītu standartizētas dokumentācijas un pārredzamības ieviešanu 
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attiecībā uz datu centru un sakaru tīklu apritīgumu un vidisko un klimatisko pēdu; 
uzstāj, ka šiem jaunajiem pasākumiem un instrumentiem būtu jāveicina 
energoefektivitāte un resursefektivitāte, kā arī atjaunojamo energoresursu izmantošana; 
iesaka, ka šiem pasākumiem un instrumentiem vajadzētu būt vērstiem arī uz to, lai 
mazinātu datu centru ietekmi uz elektroenerģijas tīklu, kā arī tīkla pārslodzes izraisīto 
SEG pēdu;

13. prasa ieviest digitālas ražojumu pases kopā ar atbilstošām platformām datu vākšanai un 
uzturēšanai Eiropas datu telpas kontekstā; uzsver, ka šādās pasēs un platformās būtu 
jāiekļauj dati savietojamos un atkārtoti izmantojamos formātos un ka informācijai 
vajadzētu būt skaidrai, uzticamai un viegli pieejamai visiem tirgus dalībniekiem; prasa 
Komisijai ieviest digitālas ražojumu pases, kurās būtu norādīts materiālu un ķīmiskais 
sastāvs, apritīguma rādītāji, piemēram, ražojumu kalpošanas ilgums, rezerves daļu 
remontējamība un pieejamība, kā arī ES tirgū laisto ražojumu un materiālu, tostarp 
otrreizējo izejvielu, ietekme uz oglekļa emisijām, vidi un sabiedrību;

Otrreizējās un kritiski svarīgās izejvielas

14. uzsver, ka kritiski svarīgo un otrreizējo izejvielu pieejamība ir stratēģisks Eiropas 
rūpniecības nozaru jautājums un instruments, ar ko nodrošināt Savienības stratēģisko 
autonomiju un konkurētspēju un saglabāt darbvietas apstrādes rūpniecībā; tāpēc stingri 
atbalsta Komisijas mērķi izveidot labi funkcionējošu ES otrreizējo izejvielu tirgu; 
uzsver, ka tīru un drošu materiālu aprites ciklu izveide ir priekšnoteikums, lai Eiropas 
Savienībā varētu tapt uzticams otrreizējo izejvielu tirgus; uzskata, ka Eiropas Ķimikāliju 
aģentūras (ECHA) izveidotā datubāze ar vielām, kas rada bažas, izstrādājumos vai 
kompleksos objektos (SCIP datubāze), stimulēs inovāciju šajā nozarē;

Koksne un bioekonomika

15. atgādina, ka meža nozare var būtiski veicināt biobāzētas aprites ekonomikas attīstību 
ES; mudina Komisiju izpētīt dažādus mehānismus, tostarp tirgus mehānismus, lai 
stimulētu atjaunojamo izejvielu, tostarp koksnes un koksnes izstrādājumu, izmantošanu, 
tādējādi piedāvājot ieguvumus klimata jomā, vienlaikus veicinot visefektīvāko koksnes 
izmantošanu un ievērojot izmantošanu pēc kaskādes principa; uzsver, ka ir jāstimulē 
investīcijas ilgtspējīgas un vietējas aprites bioekonomikas attīstībā; tāpēc uzsver, ka ir 
svarīgi saskaņot ES rūpniecības un bioekonomikas stratēģijas ar aprites ekonomikas 
rīcības plānu; 

Ēkas

16. atgādina, ka minerālu atkritumi, tostarp izrakta augsne būvniecības un nojaukšanas 
sektora darbības rezultātā, ir lielākā Eiropā visu saimniecisko darbību un 
mājsaimniecību kopumā radīto atkritumu kategorija; uzsver nepieciešamību pienācīgi 
apsaimniekot un samazināt būvdarbos un ēku nojaukšanā radušos atkritumus; norāda, 
ka ir jāuzlabo šādu atkritumu pārskatāmība un izsekojamība, lai uzlabotu atkritumu 
identifikāciju, vairotu uzticēšanos atkārtoti izmantoto vai reciklēto materiālu kvalitātei 
un drošumam, nodrošinātu visu būvniecības atkritumu pienācīgu un drošu 
apsaimniekošanu un bīstamo vielu aizstāšanu atkritumu plūsmās nolūkā aizsargāt 
iemītnieku un darba ņēmēju veselību, kā arī vidi; šajā sakarā atgādina, cik svarīgs ir ES 
Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušos atkritumu apsaimniekošanas protokols;
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17. uzsver arī, ka būvniecība ir svarīga aprites ekonomikas un emisiju samazināšanas 
savstarpējas papildināmības joma; uzsver vispārējo vajadzību pāriet uz ilgtspējīgu un 
apritīgāku ekonomiku būvizstrādājumu un materiālu sagādē un ražošanā, kā arī to 
izmantošanā būvniecībā; 

18. uzsver, ka būvniecība ir viena no vismazāk automatizētajām un digitalizētajām nozarēm 
un ka inovatīvu un uz nākotni vērstu tehnoloģiju izmantošana būvobjektos varētu celt 
nozares digitalizācijas līmeni, vienlaikus arī palielinot resursefektivitāti; aicina 
Komisiju, pārskatot Regulu (ES) Nr. 305/2011, izskatīt iespēju iekļaut tajā efektivitātes 
un atkalizmantojamības kritērijus1;

Zaļais publiskais iepirkums

19. uzsver, ka ir svarīgi veicināt ES iekšējo tirgu, nosakot zaļā publiskā iepirkuma 
kritērijus, kas neradīs pārmērīgu administratīvo slogu uzņēmumiem un valsts pārvaldes 
iestādēm, lai lietotāji varētu izvēlēties ilgtspējīgus un klimatu neietekmējošus 
materiālus; aicina dalībvalstis maksimāli palielināt un veicināt materiālu atkārtotu 
izmantošanu, reciklēšanu un rekuperāciju, tostarp savās iepirkuma stratēģijās un 
publiski finansētos renovācijas un būvniecības projektos, pārskatot zaļā publiskā 
iepirkuma mērķrādītājus un saskaņojot ēku renovācijas energoefektivitātes, vidiskos un 
sociālos kritērijus;

Baterijas

20. ir pārliecināts, ka uzlabotas bateriju reciklēšanas shēmas varētu nodrošināt ievērojamu 
daļu izejvielu, kas nepieciešamas apritīgai bateriju ražošanai ES; atbalsta Komisijas 
plānus iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai nodrošinātu drošu, apritīgu un ilgtspējīgu 
bateriju vērtību ķēdi visām baterijām, lai gan noteikumos būtu jānošķir bateriju veidi 
un/vai izmantošana un jāiekļauj bateriju ekodizains, lai tās jau pēc uzbūves būtu 
paredzēts aizvietot un reciklēt, un tajos būtu jāiekļauj sociāli un vidiski atbildīga 
apgāde; uzsver, ka Eiropā ir jāizveido spēcīga un ilgtspējīga bateriju un uzglabāšanas 
kopa;

21. pauž bažas par to, ka Bateriju direktīvā paredzētā izlietoto bateriju klasificēšana par 
atkritumiem neatkarīgi no atkārtotas izmantošanas var kavēt šādu atkārtotu 
izmantošanu; atzīst, ka atkārtoti izmantotas baterijas netiek nodotas atpakaļ reciklēšanai 
un ka drošuma standarti netiek uzraudzīti, kad baterijas izmanto citiem mērķiem nekā 
sākotnēji paredzēts; aicina Komisiju piemērot paplašinātu ražotāja atbildību ar darbības 
un drošuma garantijām atjaunotājam, kas baterijas atkārtoti laiž tirgū; aicina Komisiju, 
pārskatot Bateriju direktīvu, attiecībā uz tām ierosināt vērienīgus savākšanas, atkārtotas 
izmantošanas un reciklēšanas mērķus un pēc rūpīgas novērtēšanas ierosināt pakāpeniski 
pārtraukt izmantot primārās baterijas, ja pastāv alternatīvas, un izveidot Eiropas mēroga 
depozītu sistēmu vai veco bateriju atpirkšanu, lai uzlabotu bateriju vērtības ķēdes 
apritīgumu un ilgtspēju;

22. uzsver, ka programmā “Apvārsnis Eiropa” ir jāturpina veicināt pētniecību un inovāciju 
reciklēšanas procesu un tehnoloģiju jomā, lai palielinātu bateriju potenciālu attiecībā uz 
aprites ekonomiku; atzīst MVU nozīmi savākšanas un reciklēšanas sektoros;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus 
būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK, OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.
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Rūpniecība

23. norāda, ka aprites ekonomikas pieeja, kas likvidētu atkritumus un saglabātu aktīvus, 
ražojumus un komponentus lietošanā, vienlaikus produktīvi un efektīvi izmantojot 
resursus, varētu par 40 % samazināt globālās CO2 emisijas, ko rada galvenie rūpniecības 
materiāli, piemēram, plastmasa, tērauds un cements; tādēļ uzstāj, ka ir jāievieš 
ilgtermiņa ceļveži atkritumu samazināšanai un izejvielu atkārtotai izmantošanai ar 
skaidriem mērķrādītājiem, lai uzlabotu oglekļietilpīgu nozaru un materiālu, piemēram, 
plastmasas, tērauda un cementa, apritīgumu; prasa Komisijai izpētīt iespēju ieviest 
atkritumu samazināšanas mērķrādītājus rūpniecisko un komerciālo atkritumu plūsmām 
un novērtēt, kā varētu samazināt rūpniecisko un tirdzniecības atkritumu nonākšanu 
poligonos, jo īpaši izmantojot materiālu apritīgumu;

24. uzskata, ka aprites ekonomikas īstenošanai ir liels potenciāls attiecībā uz Eiropas 
tērauda rūpniecības nākotni; uzsver tērauda materiālefektivitātes palielināšanas lielo 
potenciālu; uzstāj, ka ir ievērojami jāpagarina tērauda detaļu kalpošanas laiks 
mājsaimniecības ierīcēs, automobiļu rūpniecības ražojumos un mehāniskajās un 
elektriskajās iekārtās; uzsver, ka šo ražojumu darbmūža pagarināšana varētu samazināt 
tērauda ražošanu un līdz ar to arī SEG emisijas; norāda, ka ES ir ievērojama metāllūžņu 
rezerve, ko var izmantot aprites ekonomikā; uzsver, ka šīs rezerves labāka izmantošana 
ļautu samazināt primārajā sektorā ražošanai nepieciešamo dzelzsrūdas un koksa importa 
apjomu;

25. uzsver, ka patiesas aprites ekonomikas un labāka ekodizaina īstenošana varētu veicināt 
cementa rūpniecības dekarbonizāciju, palielinot cementa materiālefektivitāti, jo īpaši 
optimizējot betona izmantošanu un tā sastāvu; 

26. atgādina, ka resursu ieguvumi no apritīguma ir īpaši lieli attiecībā uz alumīniju, jo 
alumīnija pārkausēšanai ir vajadzīgi tikai 5 % no enerģijas, kas vajadzīga jaunai 
ražošanai, tādējādi ir iespēja strauji samazināt CO2 emisijas; uzsver — lai gan alumīnija 
savākšana no ēkām un automobiļiem jau ir ļoti attīstīta, šie rādītāji attiecībā uz patēriņa 
precēm ir daudz zemāki; aicina Komisiju izpētīt regulatīvās iespējas, lai nodrošinātu 
alumīnija detaļu labāku nodalīšanu demontāžas procesā;

Darba ņēmēju veselība un drošība un patērētāju informētība

27. uzsver, ka pāreja uz patiesu aprites ekonomiku ir jāapspriež ar arodbiedrībām, lai 
nodrošinātu, ka tiek aizsargāta darba ņēmēju veselība un drošība; uzsver, ka 
nepietiekami droši darba ņēmēju darba apstākļi var pakļaut visu sabiedrību veselības un 
drošības riskiem, un tāpēc uzskata, ka aprites ekonomikas politikas un prakses 
attīstīšanā ir jāizmanto riska novērtējumi, kuros ņemta vērā darba ņēmēju veselība;

28. uzsver, ka patērētājiem ir izšķiroša nozīme pārejā uz aprites ekonomiku, un uzsver 
izpratnes veicināšanas un patērētāju izglītošanas nozīmi; uzsver, ka patērētājiem 
sniegtajai informācijai par ražojumu reciklēšanu un remontu jābūt viegli saprotamai.
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