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Grozījums Nr. 1
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. 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 instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā gandrīz ceturtā daļa Eiropas 
MVU jau nodrošina pāreju uz 
ilgtspējīgākiem uzņēmējdarbības 
modeļiem, bet, no otras puses, trešā daļa 
no tiem ziņo, ka, cenšoties padarīt 
uzņēmējdarbību resursefektīvāku, tie 
saskaras ar sarežģītām administratīvām 
un juridiskām procedūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
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Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac. tā kā Komisijas paziņojumā ir atzīta 
sociālās ekonomikas uzņēmumu vadošā 
loma ar aprites ekonomiku saistītu 
darbvietu radīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
Ad apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ad. tā kā aprites ekonomika ir izrādījusies 
būtiska Covid-19 pandēmijas laikā, jo 
īpaši tādās nozarēs kā pārtikas un 
farmācijas iepakojums, atkritumu 
savākšana un apstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a norāda, ka, pieņemot aprites 
ekonomikas principus visā ES, līdz 
2030. gadam ES IKP būs iespējams 
palielināt papildus par 0,5 % un izveidot 
aptuveni 700 000 jaunu darbvietu1a; 
uzsver, ka MVU konkurētspēju var 
ievērojami uzlabot tādas ar aprites 
ekonomiku saistītas priekšrocības kā 
labāka efektivitāte, mazākas materiālu 
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izmaksas, labāks ienesīgums, ko rada 
noslēgtu cilpu modeļu izmantošana, un 
labāks noturīgums pret resursu 
nepietiekamību un cenu svārstīgumu;
_________________
1a Aprites ekonomikas rīcības plāns, 
COM(2020)0098 final.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a norāda, ka aprites ekonomikas 
izveides pabeigšana ir būtiska mūsu 
klimata mērķrādītāju sasniegšanai, jo 
koncentrēšanās uz pieprasījuma 
samazināšanu un uz energoefektivitāti 
prasa vismazāko elektroenerģijas 
ražošanas pieaugumu un vismazākās 
investīcijas energoapgādes sektoros, kā 
norādīts EK paziņojumā “Tīru planētu – 
visiem” (COM(2018)0773);

Or. en

Grozījums Nr. 7
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai nebūtu jāvājina 
energoefektivitātes jomā panāktie 
rezultāti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai nebūtu jāvājina 
energoefektivitātes jomā panāktie 
rezultāti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai nebūtu jāvājina 
energoefektivitātes jomā panāktie 
rezultāti;

1. uzsver, ka gandrīz puse no 
energoefektivitātes ietaupījumiem, kas 
tiks panākti līdz 2020. gadam, ir saistīti ar 
Ekodizaina Direktīvas 2009/125/EK 
piemērošanu; uzsver, ka uz vairākiem 
ražojumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi no 
energopatēriņa viedokļa, (piemēram, 
mobilā tīkla stacijām un apakšsistēmām 
vai tīkla iekārtām) vēl neattiecas 
ekodizaina noteikumi; turklāt norāda, ka 
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virkne citu ražojumu veidu, uz kuriem 
attiecas ekodizaina noteikumi, ir ļoti 
attīstījušies un tāpēc noteikumi par tiem 
būtu jāatjaunina (piemēram, noteikumi 
par dekoderiem un sildītājiem vai 
noteikumi par ierīču patēriņu gatavības 
režīmā); atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka minētās 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 pakalpojumi, 
piemēram, tie ko izmanto 
mākoņdatošanas pakalpojumiem, 
azartspēlēm vai straumēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai nebūtu jāvājina 
energoefektivitātes jomā panāktie rezultāti;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka tai var būt svarīga nozīme zaļajā 
atveseļošanā un tā var būt galvenais 
elements visos atveseļošanas plānos pēc 
Covid-19; uzsver, ka šīs direktīvas 
darbības jomas paplašināšanai nebūtu 
jāvājina energoefektivitātes un 
materiālefektivitātes jomā panāktie 
rezultāti, kas samazina atkarību no 
importa un tādējādi uzlabo Eiropas 
ekonomikas noturību pret globālām 
krīzēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai nebūtu jāvājina 
energoefektivitātes jomā panāktie rezultāti;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzskata, 
ka viens no galvenajiem Eiropas rīcības 
elementiem aprites ekonomikas jomā var 
būt plašāka ekodizaina politika; tomēr 
uzsver, ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai nebūtu jāvājina 
energoefektivitātes jomā panāktie rezultāti;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai nebūtu jāvājina 
energoefektivitātes jomā panāktie 
rezultāti;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK; uzsver, 
ka šīs direktīvas darbības jomas 
paplašināšanai būtu jānoved pie tā, ka 
tiktu aptverti vairāk ražojumu un 
struktūru ar galīgo mērķi samazināt 
energopatēriņu un uzlabot 
energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Pernille Weiss

Atzinuma projekts
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1. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt 
stingru aprites cikla pieeju saskaņā ar 
aprites ekonomiku, lai maksimāli 
palielinātu būvmateriālu atkārtotu 
izmantošanu, reciklēšanu un rekuperāciju 
ES būvniecības nozarē, un uzsver, ka šī 
pieeja būtu jāpiemēro arī turpmākajās 
iepirkuma iniciatīvās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atbalsta politikas pasākumus, kuru 
mērķis ir padarīt ilgtspējīgus ražojumus 
par normu, tostarp ekodizaina darbības 
jomas paplašināšanu un pielāgošanu 
tiesību aktiem, kas padara ražojumus 
izturīgākus, remontējamus, atkārtoti 
lietojamus, netoksiskus un reciklējamus, 
vienlaikus nodrošinot, ka tiek izstrādāta 
spēcīga ekodizaina un energomarķējuma 
darba programma 2020.–2024. gadam, 
kurā galvenā uzmanība pievērsta 
energoproduktiem un kura jāiesniedz 
vēl 2020. gadā, un pieņemt noteikumus 
katrai konkrētai ražojumu grupai, tiklīdz 
tie ir gatavi, tostarp viedtālruņiem un 
citam IT aprīkojumam; prasa Komisijai 
ieviest ražojumu digitālo pasi, kurā tiktu 
norādīti ES tirgū laistajos ražojumos 
izmantotie materiāli un ķīmiskais sastāvs, 
aprites rādītāji un ražojumu un materiālu, 
tostarp otrreizējo izejvielu, oglekļa un 
vides pēdas nospiedums; uzsver, ka ir 
jāveicina vietējais patēriņš un ražošana, 
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pamatojoties uz atkritumu 
apsaimniekošanas, samazināšanas, 
atkārtotas izmantošanas, remonta un 
reciklēšanas principiem, vienlaikus 
paplašinot ražotāja atbildību, lai 
nodrošinātu, ka tiek izbeigta kaitējoša 
prakse, lai apturētu plānotās nolietošanās 
uzņēmējdarbības stratēģijas, kuras paredz 
ražojumiem īsu darba mūžu un pēc tam ir 
jāaizstāj, un lai noteiktu saistošu 
materiālu pēdas nospieduma pamatmērķi 
nolūkā ES līmenī resursu patēriņu 
pielāgot planētas ekoloģiskajai 
kapacitātei, kā arī lai valsts iestādēm un 
privātām organizācijām noteiktu par 
obligātu ilgtspējīgu un ētisku ražojumu 
iegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Pernille Weiss

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina Komisijai, ka ēkas ES 
veido 40 % no kopējā enerģijas patēriņa 
un 36 % no siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, ko galvenokārt veido 
būvniecība, izmantošana, renovācija un 
nojaukšana; uzsver, ka ES ēku fonda 
energoefektivitātes palielināšanai ir 
būtiska nozīme turpmāku pasākumu 
veikšanā; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
Komisijas “Renovācijas vilni” un uzsver, 
ka ēku renovācija kopā ar stingru aprites 
cikla pieeju, kas atbilst aprites 
ekonomikas principiem, ir arī iespēja 
veikt drošuma pārbaudes un nodrošināt 
ēku ilgtspēju, kā arī resursefektivitāti, 
siltumkomfortu un uzlabotu gaisa 
kvalitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka, ņemot vērā klimata 
pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības 
sabrukumu, visaptverošo piesārņojumu 
un dažu dabas resursu pieaugošo 
nepietiekamību, t. s. zaļās izaugsmes 
stratēģijas nav pietiekamas; atgādina, ka 
kopš 1972. gada un pļavu ziņojuma 
publicēšanas ir kļuvis skaidrs, ka 
eksponenciālas ekonomiskās izaugsmes 
meklējumi pat tādas ekonomikas 
kontekstā, kurai ir paredzēts būt aprites 
ekonomikai, var izraisīt tikai Zemes 
biofizikālo robežu pārsniegšanu, kas 
varētu izraisīt pašreizējā ražošanas, 
patēriņa un tirdzniecības veida 
sabrukumu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka visu saimniecisko 
darbību un mājsaimniecību radītais 
atkritumu kopapjoms Eiropā bija 2678 
miljoni tonnu un ka lielākā kategorija ir 
minerālu atkritumi, kas radušies, 
piemēram, būvniecības un ēku 
nojaukšanas nozarē (34,8 %1a); norāda, 
ka makroekonomiskajā līmenī tikai 
aptuveni 10 % no Eiropas ekonomikā 
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izmantotajiem materiāliem tiek reģenerēti 
un izmantoti atkārtoti un ka atkritumu 
apjoms laikposmā no 2010. līdz 
2016. gadam palielinājās par 3 %1b;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Waste_statistics#Tot
al_waste_generation
1b Eiropas Vides aģentūra (2019), “Paving 
the way for a circular economy: insights 
on status and potentials” (Pamata 
sagatavošana aprites ekonomikai — 
stāvokļa un potenciāla analīze), EVA 
Ziņojums 11/2019.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Pernille Weiss

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju kā atbalsta 
pasākumu Komisijas renovācijas vilnim 
izstrādāt ES klimata kalkulatoru, kas 
nodrošinātu precīzu un viegli saprotamu 
rūpniecisko materiālu, ražojumu un 
pakalpojumu marķējumu; uzsver, ka ES 
klimata kalkulatoram būtu jānodrošina 
vienlīdzīgi konkurences apstākļi 
galvenajiem aktoriem, kas ir daļa no 
šādas holistiskas pieejas, un uzsver, ka tas 
pavērtu ceļu pozitīvai ietekmei uz ES 
iedzīvotāju, nozaru un MVU uzvedību; 
uzsver, ka koncepcijai ir jābalstās uz 
aprites un dzīves cikla ekonomikas 
principiem, lai veicinātu pieprasījumu pēc 
klimatam nekaitīgām precēm, kas ražotas 
Eiropā, tādējādi stiprinot ES 
konkurētspēju; ierosina Komisijai, 
novērtējot SEG emisijas, izmantot jau 
zināmas zinātniskas metodes, piemēram, 
smeļoties iedvesmu no “ražojumu vides 
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pēdas nospieduma” jēdziena;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver – lai ražotu un patērētu, 
nepārkāpjot mūsu planētas iespēju 
robežas, ir jāsamazina ražošana, patēriņš 
un līdz ar to arī atkritumi; tādēļ uzskata, 
ka ir nepieciešama radikāla un ātra 
ražošanas, patēriņa un tirdzniecības veida 
bifurkācija; uzskata, ka patiesas aprites 
rūpniecības ekonomikas īstenošana var 
būt šīs bifurkācijas stūrakmens;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka tajā pašā laikā 
palielinājās reciklēto atkritumu īpatsvars 
(50-54 %), kā arī to atkritumu īpatsvars, 
kas sadedzināti ar enerģijas reģenerāciju 
(12-18 %), un ka atkritumu apglabāšana 
poligonos samazinājās no 29 līdz 24 %1a.
_________________
1a Eiropas Vides aģentūra (2019), “Paving 
the way for a circular economy: insights 
on status and potentials” (Pamata 
sagatavošana aprites ekonomikai — 
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stāvokļa un potenciāla analīze), EVA 
Ziņojums 11/2019.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c tādēļ uzskata, ka jaunajai Eiropas 
aprites ekonomikai ir jākalpo tādas 
ekonomikas sistēmas izveidei, kas atbilst 
Rockström et al. noteiktajiem deviņām 
globālajām robežām, un Savienības 
ekoloģiskās pēdas nospieduma krasai 
samazināšanai, lai nodrošinātu, ka 
Savienības un jo īpaši Eiropas 
rūpniecības nozaru galapatēriņš un no tā 
izrietošā atkritumu rašanās nepārsniedz 
ekosistēmu bioloģiskās spējas piegādāt 
bioloģiskos materiālus un asimilēt radītos 
atkritumus, izmantojot pašreizējās 
pārvaldības metodes un ekstrakcijas 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c uzsver, ka palielinātas aprites 
ekonomikas darbības vispārējā ietekme uz 
ES IKP ir pozitīva un varētu palielināt 
IKP par 0,3 – 0,5 % apvienojumā ar 650 
000 – 700 000 darbvietu izveidi līdz 
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2030. gadam1a;
_________________
1a Eiropas Komisija, “Impacts of circular 
economy policies on the labour market”, 
(2019).

Or. en

Grozījums Nr. 23
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d atzinīgi vērtē Komisijas jauno 
aprites ekonomikas rīcības plānu, kura kā 
Eiropas zaļā kursa neatņemamas daļas 
mērķis ir atbalstīt būtisku siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu līdz 
2030. gadam un kurš palīdz sasniegt 
klimatneitralitāti 2050. gadā un atsaistīt 
ekonomikas izaugsmi no resursu 
izmantošanas; uzsver, ka nodomam 
pārskatīt Direktīvu 2009/125/EK un 
paplašināt tās darbības jomu nevajadzētu 
mazināt energoefektivitātes jomā 
sasniegtos rezultātus, un prasa Komisijai 
izpētīt iespēju ieviest atkārtotas 
izmantošanas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver, ka būtisks Komisijas 
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aprites ekonomikas rīcības plāna trūkums 
ir tas, ka nav ņemti vērā samazināšanas 
un apdomības jēdzieni; uzsver, ka ne tikai 
ekodizains, bet arī patiesa aprites 
ekonomika rada jautājumu par to, kāda ir 
patiesa vajadzība;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e atzīmē, ka Eiropas zaļajam kursam 
kā jaunai ES izaugsmes stratēģijai ir 
nepieciešamas investīcijas, ar ko pilnībā 
atbalstīt nepiesārņojošu aprites 
ekonomiku; uzsver ilgtspējīgas aktīvas 
mežu apsaimniekošanas būtisko lomu 
ceļā uz klimatneitralitātes sasniegšanu 
līdz 2050. gadam un nozīmi Savienības 
aprites bioekonomikā; šajā sakarā uzsver 
sinerģiju starp aprites ekonomikas rīcības 
plānu un bioekonomikas rīcības plānu; 
aicina Komisiju veicināt projektus 
apritīgu biobāzētu ražojumu jomā, lai 
stiprinātu reģionālo ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e uzskata, ka patiesas aprites 
ekonomikas īstenošana nozīmē pāreju no 
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jaunu priekšmetu ražošanas un 
pārdošanas uz kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu un tādējādi uz 
funkcionalitātes ekonomiku, kas ļauj 
veidot sabiedrību, kuras pamatā ir patiesu 
vajadzību apmierināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.f uzskata, ka patiesu kolektīvo un 
individuālo vajadzību definīciju nevar 
noteikt tirgus patvaļīgie mehānismi, bet 
tai vajadzētu būt kolektīvas demokrātiskas 
apspriešanas rezultātam; uzsver, ka 
dalībvalstu uzdevums ir noteikt 
bifurkācijas trajektoriju, kas apvieno 
vajadzību apmierināšanu un planētas 
iespēju robežu ievērošanu; uzskata — lai 
apmierinātu secīgo paaudžu vajadzības, 
vienlaikus ievērojot planētas iespēju 
robežas, resursi ir jāplāno laikā; tādēļ 
uzskata, ka demokrātiska, ekoloģiska un 
sociāla plānošana ir patiesas 
aprites rūpniecības ekonomikas būtiska 
sastāvdaļa;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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1.f norāda, ka aprites ekonomikas 
pieeja, kas likvidētu atkritumus un 
saglabātu aktīvu, ražojumu un 
komponentu izmantošanu, vienlaikus 
produktīvi un efektīvi izmantojot resursus, 
varētu par 40 % samazināt pasaules CO2 
emisijas, ko rada galvenie rūpniecības 
materiāli, piemēram, plastmasa, tērauds 
un cements;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.g uzskata, ka patiesa aprites 
ekonomika nozīmē aiziešanu no 
apsvērumiem attiecībā uz maiņas vērtību 
uz apsvērumiem attiecībā uz lietošanas 
vērtību; šajā sakarā aicina Komisiju un 
dalībvalstis vispārināt lietošanas cenas 
norādīšanu līdztekus pārdošanas cenai, 
norādot tirgus vērtību, kas saistīta ar 
preces sniegto pakalpojumu izmantošanu, 
nevis ar šīs preces īpašumtiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Atzinuma projekts
1.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.g aicina Komisiju izpētīt, kā tās 
aprites ekonomikas stratēģija kopā ar 
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jauno rūpniecības stratēģiju Eiropai 
varētu palīdzēt 1) novērst un izskaust 
atkritumu rašanos visās vērtību ķēdēs un 
ražojumu izstrādē un 2) turpināt izmantot 
ražojumus un materiālus, pagarinot to 
izmantošanas laiku un reciklējamību, kā 
arī pagarinot to kalpošanas laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.h uzsver, ka Komisijas aprites 
ekonomikas rīcības plānā atkritumu 
rašanās novēršana ir apvienota ar 
reciklēšanu; uzsver, ka patiesa aprites 
ekonomika balstās uz atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju, saskaņā ar 
kuru atkritumu rašanās novēršana tiek 
nošķirta no atkritumu reciklēšanas un 
attiecībā pret to noteikta par prioritāti; 
uzsver, ka aprites ekonomikas darbības 
bieži ir pretrunā ar atkritumu rašanās 
novēršanu, jo ar atkritumu rašanās 
novēršanu netiek gūta peļņa; tādēļ 
uzskata, ka patiesas aprites ekonomikas 
īstenošana, kas spēj samazināt ekoloģisko 
pēdu, nav savienojama ar turpmāku 
kapitālisma ekonomikas pastāvēšanu, 
kuras vienīgais priekšnoteikums ir 
rentabilitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
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1.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.h aicina Komisiju izpētīt iespēju 
ieviest atkritumu samazināšanas 
mērķrādītājus attiecībā uz rūpniecisko un 
komerciālo atkritumu plūsmām un to, kā 
varētu samazināt rūpniecisko un 
tirdzniecības atkritumu nonākšanu 
poligonos, jo īpaši izmantojot materiālu 
apriti;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.i tādēļ uzsver, ka ir jāpārformulē 
rentabilitātes jēdziens, lai uzņēmumi 
varētu samazināt savu ekoloģisko pēdu un 
tādējādi veicināt reālas aprites 
ekonomikas izveidi; uzskata, ka 
korporatīvajai peļņai būtu jāatspoguļo 
faktiski pieejamā peļņa pēc tam, kad 
atjaunots viss finanšu un dabas kapitāls 
un cilvēkkapitāls, ko samazinājušas 
korporatīvas darbības; uzsver, ka neviens 
kapitāls nebūtu jāuzskata par aizstājamu 
ar citu kapitālu, ņemot vērā resursu 
nepietiekamību un dažu tā komponentu 
iznīcināšanas neatgriezeniskumu; aicina 
paplašināt tradicionālo finanšu 
grāmatvedības standartu piemērošanas 
jomu un tos attiecināt arī uz dabas 
kapitālu un cilvēkkapitālu, lai šo kapitālu 
ikgadējo samazinājumu ņemtu vērā un 
iekļautu uzņēmumu finanšu pārskatos;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
1.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.i uzsver vispārējo vajadzību pāriet 
uz ilgtspējīgu un pilnvērtīgāku aprites 
ekonomiku būvizstrādājumu un materiālu 
sagādē un ražošanā, kā arī to 
izmantošanā būvniecībā; aicina Komisiju 
izpētīt efektivitātes un atkārtotas 
izmantošanas kritēriju iekļaušanu 
Regulas (ES) Nr. 305/2011 pārskatīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.j uzsver lielo papildināmības 
potenciālu starp patiesi vērienīgu Eiropas 
rūpniecības stratēģiju, jo īpaši attiecībā uz 
spēcīgas tradicionālās rūpnieciskās bāzes 
saglabāšanu un stiprināšanu, un patiesas 
aprites ekonomikas izveidi; uzsver, ka 
rūpniecības nozarē varētu ievērojami 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
palielinot materiālefektivitāti, attīstot 
reciklēšanu un reciklēto ražojumu 
izmantošanu, kā arī ražojot ilglietojamas 
preces ar augstu pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Manuel Bompard, Marisa Matias
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Atzinuma projekts
1.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.k mudina Komisiju un dalībvalstis, 
izmantojot demokrātisku, ekoloģisku un 
sociālu plānošanu un ņemot vērā jauno 
aprites ekonomiku, veicināt rūpnieciskās 
un teritoriālās ekoloģijas izveidi ES 
līmenī, t. i., pieņemt globālu redzējumu 
par visām rūpniecības sistēmu 
sastāvdaļām, ņemot vērā šo sastāvdaļu 
ietekmi uz biosfēru; uzskata, ka šajā 
rūpnieciskās un teritoriālās ekoloģijas 
pieejā būtu sistemātiski jāievēro šādi četri 
principi: sistemātiska atkritumu 
reģenerācija, izkliedes zudumu un 
atkritumu daudzuma samazināšana līdz 
minimumam, ražojumu dematerializācija 
un enerģijas dekarbonizācija; aicina 
Komisiju un dalībvalstis veicināt 
ekorūpniecības parku attīstību visā 
Savienības teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.l pauž nožēlu par to, ka aprites 
ekonomikas teritoriālajam aspektam 
Komisijas aprites ekonomikas rīcības 
plānā ir pievērsta pārāk maza uzmanība; 
norāda, ka dažādās aprites ekonomikas 
nozares atrodas teritorijās ar specifiskām 
īpašībām gan materiālo, gan 
energoresursu, gan nodarbinātības ziņā; 
uzskata, ka ilgtspējīgai nostiprināšanai 
teritorijās jābūt būtiskam jaunās aprites 
ekonomikas elementam, lai veicinātu 
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ražošanas darbību attīstību, vienlaikus 
ierobežojot to ekoloģisko pēdu; tādēļ 
uzsver teritoriālās plānošanas un 
infrastruktūras attīstības politikas nozīmi; 
uzsver, ka aprites rūpniecības nozaru 
ilgtspējīgai nostiprināšanai teritorijās ir 
nepieciešams izveidot augstas kvalitātes 
sabiedriskos pakalpojumus visā Savienībā 
izglītības, pētniecības, veselības un 
transporta jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.m punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.m atgādina, ka aprites ekonomikas 
procesi mūsu ražošanas veida pašreizējā 
kontekstā ir margināli; uzsver — lai reāla 
aprites ekonomika būtu efektīva, 
nodrošinātu izmaksu ziņā pieejamas un 
kvalitatīvas otrreizējās izejvielas un radītu 
drošas un kvalitatīvas darbvietas 
Savienībā, tās pamatā jābūt rūpnieciskiem 
procesiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.n punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.n aicina ieviest un definēt 
industrializētās aprites ekonomikas 
industrializēto procesu standartus; 
uzskata, ka šo standartu izmantošanai 
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vajadzētu būt pieejamai saskaņā ar 
taisnīgiem, saprātīgiem un 
nediskriminējošiem (FRAND) 
nosacījumiem, lai no šiem standartiem 
izrietošo vērtību varētu izplatīt pa visām 
rūpniecības nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.o punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.o prasa ieviest saistošus ekodizaina 
noteikumus, lai uzlabotu remontējamību, 
uzturēšanu, modernizējamību un 
reciklējamību, tostarp noteikumus par 
ražojuma dizainu un ražošanas 
organizāciju; uzsver, ka visām dilstošajām 
detaļām un moduļiem jābūt 
identificējamiem, atdalāmiem un viegli 
aizstājamiem par pieņemamu cenu; 
uzsver, ka ražojuma remontējamība 
nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt no 10 
līdz 15 % no sākotnējās cenas, lai 
stimulētu labošanu, nevis jauna ražojuma 
iegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.p punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.p aicina Komisiju ieviest 
regulējumu, kurā katrai rūpniecības 
ražojumu kategorijai, ko pārdod 
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Savienībā, būtu noteikts minimālais 
ražojuma tehniskā atbalsta periods; 
uzskata, ka šajā obligātajā ražojuma 
atbalsta periodā ražotājam pašam vai uz 
viņa atbildību būtu jāsaglabā:
a) pietiekams skaits rezerves daļu vismaz 
tikpat patēriņa gadiem, cik ir obligātais 
ražojuma tehniskā atbalsta periods, vai 
arī specifikācijas un instrukcijas jaunu 
rezerves daļu ražošanai, tostarp kvalitātes 
pārbaudes testu specifikācijas;
b) ražojuma pase ar visu informāciju, kas 
vajadzīga, lai droši testētu, uzturētu, 
remontētu, modernizētu, demontētu un 
reciklētu ražojumu un tā komponentus vai 
moduļus, tostarp programmatūras 
moduļus;
uzskata, ka pēc šā obligātā ražojumu 
tehniskā atbalsta perioda beigām 
informācija par rezerves daļām un 
ražojumu pasi būtu standarta formātā 
jādara brīvi pieejama visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.q punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.q pauž satraukumu par to, ka 
pašlaik no jaunmateriāliem izgatavoto 
preču cenas dažos gadījumos ir 
līdzvērtīgas no reciklētiem materiāliem 
ražoto preču cenām vai pat zemākas; 
aicina atļaut PVN likmju, jo īpaši 
samazināto likmju, modulāciju, lai 
veicinātu aprites ekonomikas darbības, 
kas vērstas uz galapatērētājiem, jo īpaši 
remonta pakalpojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.r punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.r uzsver savstarpējo papildināmību 
starp efektīvu aprites ekonomiku un 
robežu pielāgošanas mehānisma 
īstenošanu, kas radītu minimālo cenu 
primārajām izejvielām un tādējādi 
veicinātu reciklētu materiālu izmantošanu 
smagajās rūpniecības nozarēs, piemēram, 
tērauda rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.s punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.s uzsver, ka tādas aprites 
ekonomikas īstenošanai, kas var veicināt 
ātru un tūlītēju Eiropas nozaru 
dekarbonizāciju, ir vajadzīgs stingrs 
regulatīvais un tiesiskais regulējums, jo 
īpaši krasi ierobežojot vai pat aizliedzot 
reģenerējamu atkritumu eksportu vai 
apglabāšanu poligonos, vai reformējot 
standartus attiecībā uz materiālu 
sastāvdaļām, ko izmanto tādās pakārtotās 
nozarēs kā būvniecība un autorūpniecība; 
prasa ieviest ceļvežus 2050. gadam ar 
skaidriem mērķrādītājiem, lai uzlabotu 
apritīgumu oglekļietilpīgās nozarēs un 
tādos materiālos kā plastmasa, tērauds un 
cements; uzsver, ka apritīgumam 
smagajās rūpniecības nozarēs būtu 
jānodrošina iespēja izvairīties no tādu 
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jaunu materiālu ražošanas, kas rada 
lielas emisijas, nevis tikai no vecu 
materiālu apglabāšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.t punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.t uzskata, ka aprites ekonomikas 
īstenošanai ir liels potenciāls attiecībā uz 
Eiropas tērauda rūpniecības nākotni; 
uzsver tērauda materiālefektivitātes 
palielināšanas lielo potenciālu; prasa 
palielināt publisko atbalstu tādu jaunu 
tērauda klašu izstrādei, kas ļauj izmantot 
mazāk tērauda tāda paša daudzuma preču 
ražošanai, nepazeminot drošuma vai 
veiktspējas prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.u punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.u 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 
ievērojami samazinātu tērauda ražošanu 
un līdz ar to arī siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;
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Or. en

Grozījums Nr. 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.v punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.v uzsver nepieciešamību palielināt 
sekundārajā sektorā ražotā tērauda 
īpatsvaru; norāda, ka ES ir ievērojama 
metāllūžņu rezerve, ko var izmantot 
aprites ekonomikā; uzsver nepieciešamību 
saglabāt šo rezervi, proti, krasi ierobežojot 
vai pat aizliedzot metāllūžņu eksportu; 
uzsver, ka metāllūžņu rezerves labāka 
izmantošana ļautu samazināt primārā 
sektora ražošanai nepieciešamo 
dzelzsrūdas un koksa importa īpatsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.w punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.w uzsver — lai panāktu apritīgumu 
tērauda nozarē, ir plašāk jāievieš sistēmas 
vairs nelietoto ražojumu savākšanai un 
jāpaplašina to jauda; uzsver, ka jaunu 
metāllūžņu veidošanos varētu samazināt, 
izmantojot pēc formas tuvākus 
pusfabrikātus; uzsver nepieciešamību 
samazināt pārkausēšanas zudumus, 
ierobežojot sakausējumu sajaukšanu 
pirms kausēšanas, lai samazinātu 
piemaisījumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
1.x punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.x atgādina, ka cementa rūpniecība ir 
gan zaļās pārkārtošanās īstenošanai 
nepieciešama nozare, gan viens no 
lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 
rūpnieciskajiem avotiem; uzsver, ka 
patiesas aprites ekonomikas īstenošana 
varētu veicināt šīs nozares 
dekarbonizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.y punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.y aicina cementa rūpniecībā vairāk 
izmantot atkritumus, kas rodas citās 
nozarēs, jo īpaši kokzāģētavu atlikumus, 
kautuvju atkritumus, riepas, eļļas, 
šķīdinātājus, mājsaimniecības atkritumus, 
plastmasu, tekstilizstrādājumus un papīru 
maisījumā, kas nodrošina smago pelnu 
ražošanai vajadzīgo siltumu; uzsver arī 
tērauda rūpniecības un cementa 
rūpniecības izteikto papildināmību, 
aizstājot klinkeru ar tērauda ražošanas 
atkritumiem un blakusproduktiem, 
piemēram, domnu izdedžiem; uzsver, ka ir 
vajadzīga ražošanas plānošana, lai 
garantētu šo atkritumu piegādes 
nepārtrauktību, novēršot konkurenci 
starp nozarēm attiecībā uz piekļuvi šiem 
resursiem, un lai turpinātu mijiedarbību 
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starp atkritumu plūsmām un rūpniecisko 
ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1.z punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.z uzsver lielo potenciālu samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielinot 
cementa materiālefektivitāti, jo īpaši 
optimizējot betona izmantošanu; norāda, 
ka to var panākt ar labāku ekodizainu, 
padarot ēkas vieglākas, izmantojot 
alternatīvus materiālus, piemēram, koksni 
nenesošiem elementiem, un izmantojot 
koka betona kompozītmateriālus 
infrastruktūrās; uzsver arī 
nepieciešamību integrēt demontāžas un 
modularitātes jautājumus attiecībā uz 
materiālu atkārtotu izmantošanu 
būvniecības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, ka biomasas vai citu nozaru 
atkritumu kā alternatīvas degvielas 
plašāka izmantošana varētu samazināt 
smago ķīmisko vielu rūpniecības radītās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas; prasa plašā 
mērogā reciklēt un atkārtoti izmantot 
noteiktas lielapjoma ķīmiskās vielas vai to 
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ražošanas blakusproduktus, lai 
samazinātu atkritumu izmešanu un 
resursu pieprasījumu; aicina naftas 
ķīmijas izstrādājumu ražošanā 
ogļūdeņradi aizstāt ar biomasu un 
biomasas atkritumu apgādē par prioritāti 
noteikt lielapjoma ķīmisko vielu 
rūpniecību; uzsver, ka lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozares atkritumu 
plūsmu izmantošana ir racionālāka un 
ekoloģiski ilgtspējīgāka nekā to 
izmantošana elektroenerģijas ieguvē no 
biodegvielas ražošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

atgādina, ka četras galvenās vērtības 
ķēdes veido trīs ceturtdaļas no ES 
plastmasas izmantojuma: iepakojums (40 
%), celtniecība un būvniecība (20 %), 
automobiļi (9 %) un elektronika (6 %); 
uzsver, ka pašreizējie faktiskie plastmasas 
reciklēšanas rādītāji Savienībā ir ļoti 
zemi; aicina veikt radikālus un saistošus 
pasākumus, lai samazinātu plastmasas 
izmantošanu; atgādina, ka daudzi 
plastmasas ražojumi ir izstrādāti tā, ka to 
reciklēšana ir apgrūtināta vai 
neiespējama; aicina Komisiju ieviest 
saistošus standartus attiecībā uz ražojumu 
dizainu, lai novērstu piesārņojumu un 
atvieglotu ražojumu izjaukšanu to 
kalpošanas laika beigās; uzsver, ka 
Savienībai un dalībvalstīm ir jāatbalsta 
lielas otrreizējo izejvielu nozares izveide 
plastmasas reciklēšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

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 
strauji samazinoties CO2 emisijām; uzsver 
— lai gan alumīnija savākšana no ēkām 
un automobiļiem jau ir ļoti attīstīta, 
patēriņa preču rādītāji ir daudz zemāki; 
aicina visā Savienībā ieviest un vispārināt 
papildu depozīta sistēmu, kas līdzīga tai, 
ko izmanto dzērienu bundžām; prasa 
ieviest saistošus ražojumu standartus 
attiecībā uz ražojumu dizainu, lai 
nodrošinātu alumīnija detaļu vieglu 
noņemšanu pēc izjaukšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, ka būvniecība ir svarīga aprites 
ekonomikas un emisiju samazināšanas 
savstarpējas papildināmības joma; prasa 
ieviest saistošas ekodizaina prasības, lai 
uzlabotu būvmateriālu efektivitāti un 
atkārtotu izmantojamību; aicina Komisiju 
nodrošināt saskaņotu būvniecības 
standartu un prakses izmantošanu un 
veicināt reciklēta betona izmantošanu; 
aicina Komisiju pārskatīt 
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Būvizstrādājumu regulu, lai attiecībā uz 
būvizstrādājumiem varētu noteikt 
ražojumiem specifiskus ES mēroga vides 
standartus; uzsver, ka, nojaucot būves, ir 
jāatdala dzelzs un tērauda izstrādājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver joprojām nepietiekami izmantotos 
ieguvumus, ko sniedz vienreizlietojamu 
izstrādājumu, jo īpaši plastmasas, 
aizstāšana ar ilgtermiņa ilgtspējīgiem 
izstrādājumiem, piemēram, reciklētu 
koksni; aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt visefektīvāko koksnes 
izmantošanu saskaņā ar kaskādes 
principu un nodrošināt, ka bioloģiski 
iegūti materiāli, tostarp visi koksnes 
atkritumi, tiek atgriezti vērtību ķēdē, 
veicinot ekodizainu, palielinot 
reciklēšanas mērķus un veicinot 
otrreizējās koksnes izejvielu izmantošanu 
ražojumos pirms to iespējamās 
sadedzināšanas dzīves cikla beigās;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

pauž bažas par elektrisko un elektronisko 
ierīču rūpniecības, kas kļuvusi par vienu 
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no lielākajām rūpniecības nozarēm, 
ietekmi uz vidi un sabiedrību; mudina 
Komisiju, sagatavojot apritīgas 
elektronikas iniciatīvu, ņemt vērā visu 
ražojuma dzīves ciklu, tostarp materiālu 
izmantošanu, ražošanas procesā radušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, ķīmisko 
vielu izmantošanu un atkritumus, 
materiālu ieguvi un ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina dalībvalstis maksimāli palielināt un 
veicināt materiālu atkārtotu izmantošanu, 
reciklēšanu un rekuperāciju, tostarp savās 
iepirkuma stratēģijās un publiski 
finansētos renovācijas un būvniecības 
projektos, piemēram, pārskatot zaļā 
publiskā iepirkuma (GPP) mērķrādītājus 
un efektivizējot energoefektivitātes, vides 
un sociālos kritērijus ēku renovācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver nepieciešamību pienācīgi 
apsaimniekot un samazināt būvgružu un 
ēku nojaukšanā radušos atkritumu 
apjomu; norāda, ka būtu jāizveido 
savākšanas un atpakaļpieņemšanas 
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sistēmas un šķirošanas iekārtas, lai 
nodrošinātu visu būvgružu pienācīgu un 
drošu apstrādi, kā arī sistēmas 
būvmateriālu reciklēšanai vai atkārtotai 
izmantošanai, bīstamo vielu drošai 
pārvietošanai, aizvākšanai un aizstāšanai 
atkritumu plūsmās, lai aizsargātu 
iemītnieku un darba ņēmēju veselību, kā 
arī vidi; aicina Komisiju aprites 
ekonomikas rīcības plānā un ilgtspējīgas 
būvētās vides stratēģijā ierosināt 
konkrētus pasākumus šajos jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina Komisiju atbalstīt pētniecības un 
izstrādes (R&D) programmas efektīviem 
būvmateriāliem un, ņemot vērā sociālo 
situāciju, prasa lauku apvidos un 
attālākos apgabalos ieviest zemu izmaksu 
un uz atjaunojamo energoresursu 
enerģiju balstītas siltumapgādes sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
Nulles punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest 
ražojumu digitālo pasi, kurā būtu jāsniedz 
pārredzama informācija par ražojumu 
ietekmi uz vidi un sabiedrību, tostarp 
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informācija par ražojuma kalpošanas 
laiku un remonta pakalpojumu un 
rezerves daļu pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem 
un to rūpniecisku izvēršanu var sniegt 
Eiropas uzņēmumiem konkurences 
priekšrocību pasaules mērogā; uzskata, ka 
vērtības ķēžu skaita samazināšana 
padarītu Eiropas rūpnieciskās ekosistēmas 
noturīgākas, konkurētspējīgākas un 
rentablākas, kā arī veicinātu ES 
stratēģisko autonomiju;

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām ražojumiem un 
inovatīviem aprites uzņēmējdarbības 
modeļiem, kā arī to rūpniecisku izvēršanu 
un pieņemšanu sabiedrībā var sniegt 
Eiropas uzņēmumiem konkurences 
priekšrocību pasaules mērogā; uzskata, ka 
vērtības ķēžu saīsināšana, dažādošana un 
to lielāka ilgtspēja padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas; turklāt 
uzsver, ka pētniecība atkritumu rašanās 
novēršanas, atkārtotas izmantošanas, 
atjaunošanas un remonta jomā ir bijusi 
ierobežota, atradās nelabvēlīgākā 
situācijā un nepietiekami finansēta 
salīdzinājumā ar pētniecību reciklēšanas 
jomā; šajā sakarā uzsver, ka ir svarīgi 
biežāk par prioritāti noteikt un finansēt 
pētniecību, kas saistīta ar atkritumu 
rašanās novēršanu, atkārtotu 
izmantošanu, remontējamību, 
modernizējamību un atkārtotu ražošanu, 
vērtību ķēdēm, kā arī aprites 
uzņēmējdarbības modeļiem un ražošanas 
infrastruktūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 63
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Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem un 
to rūpniecisku izvēršanu var sniegt Eiropas 
uzņēmumiem konkurences priekšrocību 
pasaules mērogā; uzskata, ka vērtības ķēžu 
skaita samazināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu ES stratēģisko autonomiju;

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem un 
to rūpniecisku izvēršanu var sniegt Eiropas 
uzņēmumiem konkurences priekšrocību 
pasaules mērogā; uzskata, ka vairāku 
vērtības ķēžu saīsināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu ES stratēģisko autonomiju; 
sinerģijas veidošana starp nozarēm, lai 
nodrošinātu efektīvu ES aprites 
rūpniecību; tas atbalsta rūpniecisko 
rekonstrukciju un taisnīgu pārkārtošanos 
uz klimatneitralitātes mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem 
un to rūpniecisku izvēršanu var sniegt 
Eiropas uzņēmumiem konkurences 
priekšrocību pasaules mērogā; uzskata, ka 
vērtības ķēžu skaita samazināšana 
padarītu Eiropas rūpnieciskās ekosistēmas 
noturīgākas, konkurētspējīgākas un 
rentablākas, kā arī veicinātu ES 
stratēģisko autonomiju;

2. uzsver, ka pētījumi par apritīgiem 
materiāliem, procesiem, tehnoloģijām, 
ražojumiem un uzņēmējdarbības 
modeļiem, kā arī to rūpniecisku izvēršanu 
var sniegt Eiropas uzņēmumiem 
konkurences priekšrocību pasaules mērogā; 
uzskata, ka, dažādojot, saīsinot un padarot 
ilgtspējīgākas vairākas vērtības ķēdes, 
padarītu Eiropas rūpnieciskās ekosistēmas 
noturīgākas, konkurētspējīgākas un 
turīgākas, kā arī veicinātu ES stratēģisko 
autonomiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pētījumi par 
materiāliem, procesiem, tehnoloģijām un 
ražojumiem un to rūpniecisku izvēršanu 
var sniegt Eiropas uzņēmumiem 
konkurences priekšrocību pasaules mērogā; 
uzskata, ka vērtības ķēžu skaita 
samazināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu ES stratēģisko autonomiju;

2. uzsver, ka pētījumi zaļajā ķīmijā 
un par ilgtspējīgiem materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem un 
to rūpniecisku izvēršanu var sniegt Eiropas 
uzņēmumiem konkurences priekšrocību 
pasaules mērogā; uzskata, ka vairāku 
vērtības ķēžu saīsināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu ES stratēģisko autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pētījumi par 
materiāliem, procesiem, tehnoloģijām un 
ražojumiem un to rūpniecisku izvēršanu 
var sniegt Eiropas uzņēmumiem 
konkurences priekšrocību pasaules 
mērogā; uzskata, ka vērtības ķēžu skaita 
samazināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu ES stratēģisko autonomiju;

2. uzsver, ka, izmantojot aprites 
ekonomikas stratēģijas, Eiropas 
uzņēmumi varētu samazināt savu 
atkarību no ierobežotiem dabas resursiem 
un nodrošināties pret cenu svārstībām, 
samazināt ražošanas izmaksas un radīt 
jaunas ieņēmumu plūsmas, tādējādi 
nodrošinot tiem pasaules mēroga 
konkurences priekšrocības un palielinot 
ES stratēģisko autonomiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem un 
to rūpniecisku izvēršanu var sniegt Eiropas 
uzņēmumiem konkurences priekšrocību 
pasaules mērogā; uzskata, ka vērtības ķēžu 
skaita samazināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu ES stratēģisko autonomiju;

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem un 
to rūpniecisku izvēršanu var sniegt Eiropas 
uzņēmumiem konkurences priekšrocību 
pasaules mērogā; uzskata, ka vairāku 
vērtības ķēžu saīsināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu atvērtu ES stratēģisko 
autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka pētījumi par materiāliem, 
procesiem, tehnoloģijām un ražojumiem un 
to rūpniecisku izvēršanu var sniegt Eiropas 
uzņēmumiem konkurences priekšrocību 
pasaules mērogā; uzskata, ka vērtības ķēžu 
skaita samazināšana padarītu Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas noturīgākas, 
konkurētspējīgākas un rentablākas, kā arī 
veicinātu ES stratēģisko autonomiju;

2. uzsver, ka pētījumi par 
ilgtspējīgiem materiāliem, procesiem, 
tehnoloģijām un ražojumiem un to 
rūpniecisku izvēršanu var sniegt labumu 
Eiropas uzņēmumiem, kā arī iedzīvotājiem 
un videi; uzskata, ka vairāku vērtības ķēžu 
saīsināšana radītu ilgtspējīgas, taisnīgas 
un noturīgas Eiropas rūpniecības 
ekosistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju ar programmas 
“Apvārsnis Eiropa” pasākumiem atbalstīt 
pētniecību un inovāciju, lai palielinātu 
rūpniecisko procesu efektivitāti, izstrādātu 
inovatīvus un ilgtspējīgus ražojumus, 
procesus, tehnoloģijas un pakalpojumus, 
kā arī ar tehnoloģijām nesaistītus 
risinājumus aprites ekonomikai, jo īpaši 
aprites rūpniecības un biobāzētu aprites 
risinājumu jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka koksnes materiāliem ir 
izšķiroša nozīme, aizstājot fosilās 
alternatīvas un tādas alternatīvas, kurām 
ir lielāks vides pēdas nospiedums, tādās 
nozarēs kā transporta degviela, 
būvniecība, tekstilrūpniecība, ķīmiskā 
rūpniecība un iepakojuma ražošana, un 
ka ir pilnībā jāņem vērā ieguvumi klimata 
un vides jomā, ko rada šāda materiālu 
aizstāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka kritiski svarīgu izejvielu 
pieejamība ir stratēģisks jautājums 
Eiropas rūpniecības nozarēm; vērtīgu 
izejvielu atgūšanai, otrreizējo izejvielu 
izmantošanai, kā arī reciklēšanai un 
bioekonomikai ir svarīga nozīme Eiropas 
izejvielu piegādes nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka aprites ekonomikas 
rīcības plānā ir obligāti jāiekļauj centieni 
pievērsties tādu tehnoloģiju izstrādei, 
kuras ļautu likvidēt un atkārtoti izmantot 
materiālus, ko izmanto vēja parkos, kā arī 
fotoelementu paneļu parku būvniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka pētniecības prioritātēs 
aprites ekonomikas jomā galvenokārt 
būtu jāpievēršas oglekļneitrālām un 
bezoglekļa tehnoloģijām;
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ilgtspējīgiem 
mazoglekļa ražojumiem būtu jākļūst par 
normu ES tirgū un ka resursu 
izmantošanas samazināšanai, vērtības 
saglabāšanai ekonomikā, atkritumu 
rašanās novēršanai, tādai ražojumu 
izstrādei, kurā tiek maksimāli samazināts 
radīto atkritumu apjoms, un ieguvumiem 
patērētājiem vajadzētu būt vadošajiem 
elementiem jaunajā ilgtspējīgu ražojumu 
rīcībpolitikas satvarā; uzsver MVU un 
jaunuzņēmumu īpašo lomu pārejā uz 
aprites ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt politiku, kas atbalsta materiālu, 
procesu, tehnoloģiju un ražojumu, kā arī 
to rūpnieciskās izvēršanas pētniecību, kas 
samazinātu un dažādotu vērtību ķēžu 
skaitu, tādējādi padarot Eiropas 
rūpnieciskās ekosistēmas vienlaikus 
noturīgākas, konkurētspējīgākas un 
rentablākas;
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Or. en

Grozījums Nr. 76
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, cik svarīgs aprites 
veicināšanas līdzeklis ir ilgtspējīgs 
ražojumu dizains; atzinīgi vērtē Komisijas 
mērķi ierosināt ilgtspējīgas ražojumu 
politikas likumdošanas iniciatīvu un 
paplašināt Ekodizaina direktīvas tvērumu;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzskata, ka programmas 
“Apvārsnis Eiropa” mērķos būtu 
jāparedz:
- izstrādāt pieejamas radikālas inovācijas 
un izmantot moderno tehnoloģiju, 
procesu un inovatīvu risinājumu 
kombināciju, lai iegūtu maksimālu 
vērtību no visiem resursiem;
- veicināt bioekonomiku, izmantojot uz 
bioloģiskiem resursiem balstītu inovāciju, 
kas ietver ilgtspējīgu sauszemes un jūras 
biomasas sagādi, rūpniecisko pārstrādi un 
pārveidošanu par bioloģiskiem 
materiāliem un ražojumiem;
- veicināt sistēmiskus ekoinovatīvus 
risinājumus, jaunus uzņēmējdarbības 
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modeļus, tirgus un investīcijas, iespējot 
infrastruktūru, sociālās inovācijas radītas 
izmaiņas patērētāju uzvedībā un 
pārvaldības modeļus, kas stimulē daudzu 
ieinteresēto personu sadarbību visā 
vērtību ķēdē, lai nodrošinātu, ka plānotās 
sistēmas izmaiņas sasniedz labākus 
rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka kvalitātes prasību un 
reciklēšanas kvotu noteikšana ir svarīgi 
priekšnoteikumi, lai izveidotu stabilu tirgu 
reciklētai plastmasai, un ka zaļajam 
publiskajam iepirkumam var būt svarīga 
nozīme šā tirgus attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d atzīst, ka mežsaimniecības nozarei 
aprites ekonomikā ir izšķirošs devums 
klimata jomā, jo tā nodrošina oglekļa 
dioksīda uzglabāšanu koksnes 
izstrādājumos un materiālu aizstāšanu; 
uzsver, ka ir jāveicina koksnes kā 
ilgtspējīga būvmateriāla izmantošana, jo 
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tas ļauj mums pāriet uz ilgtspējīgu 
ekonomiku; mudina Komisiju izpētīt 
dažādus uz tirgu balstītus mehānismus, 
lai stimulētu fosilā kurināmā aizstāšanu 
ar atjaunojamām izejvielām, kas sniedz 
ieguvumus klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver, ka svarīga nozīme ir 
zināšanu un inovāciju kopienām Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
ietvaros, apvienojot universitātes, 
pētniecības organizācijas un uzņēmumus, 
jo īpaši MVU, lai izstrādātu inovatīvus 
risinājumus un iniciatīvas saistībā ar 
aprites ekonomiku, kam vajadzētu būt 
vienam no galvenajiem instrumentiem, lai 
sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās 
reciklēšanas jomā, kas apvienojumā ar 
organisko un mehānisko reciklēšanu 
papildinātu tehnoloģiski neitrālo satvaru;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās 
reciklēšanas jomā, kas apvienojumā ar 
organisko un mehānisko reciklēšanu 
papildinātu tehnoloģiski neitrālo satvaru;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās reciklēšanas 
jomā, kas apvienojumā ar organisko un 
mehānisko reciklēšanu papildinātu 
tehnoloģiski neitrālo satvaru;

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās reciklēšanas 
jomā, kas apvienojumā ar organisko un 
mehānisko reciklēšanu papildinās 
tehnoloģiski neitrālo satvaru; šādiem 
centieniem vajadzētu būt vērstiem uz 
energoefektivitātes uzlabošanu, SEG 
emisiju samazināšanu, nepiesārņotu 
galaproduktu nodrošināšanu un 
blakusproduktu pienācīgu apstrādi 
ķīmiskās reciklēšanas tehnoloģijās; 
uzskata, ka process, kurā no atkritumiem 
tiek ražota enerģija, nav uzskatāms par 
ķīmisko reciklēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās reciklēšanas 
jomā, kas apvienojumā ar organisko un 
mehānisko reciklēšanu papildinātu 
tehnoloģiski neitrālo satvaru;

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās reciklēšanas 
jomā, kas apvienojumā ar organisko un 
mehānisko reciklēšanu papildinātu 
tehnoloģiski neitrālo satvaru; aicina 
Komisiju atbalstīt ķīmisko vielu 
reciklēšanas ķēžu centienus, atbalstot to 
inovāciju, saskaņotu politiku un skaidrus 
veidus, kā palielināt to plastmasas 
atkritumu vērtību, kurus līdz šim 
sadedzināja;

Or. it

Grozījums Nr. 85
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās reciklēšanas 
jomā, kas apvienojumā ar organisko un 
mehānisko reciklēšanu papildinātu 
tehnoloģiski neitrālo satvaru;

3. uzsver, ka ir svarīgi arī sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās augstas 
kvalitātes materiālu reciklēšanas jomā, jo 
īpaši koncentrējoties uz reciklēšanu ar 
pievienoto vērtību, kas kopā ar centieniem 
laist tirgū izturīgu un atkārtoti 
izmantojamu plastmasu, dekontamināciju 
un organisko un mehānisko reciklēšanu 
izveidos ilgtspējīgāku satvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
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Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās reciklēšanas 
jomā, kas apvienojumā ar organisko un 
mehānisko reciklēšanu papildinātu 
tehnoloģiski neitrālo satvaru;

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus klimatam labvēlīgas 
un energoefektīvas ķīmiskās reciklēšanas 
jomā ar dažādām pielietošanas iespējām, 
kas apvienojumā ar organisko un 
mehānisko reciklēšanu papildinās 
tehnoloģiski neitrālo satvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt 
pētniecības centienus ķīmiskās 
reciklēšanas jomā, kas apvienojumā ar 
organisko un mehānisko reciklēšanu 
papildinātu tehnoloģiski neitrālo satvaru;

3. uzsver, ka papildus mehāniskajai 
un organiskajai reciklēšanai ir svarīgi 
turpināt pētījumus ķīmiskās 
reciklēšanas jomā, tostarp par tās 
ekoloģiskajiem raksturlielumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepietiekami izmantotās 
priekšrocības, ko sniedz vienreizlietojamu 
izstrādājumu, jo īpaši plastmasas 



AM\1216821LV.docx 49/97 PE658.981v02-00

LV

izstrādājumu, aizstāšana ar ilgtspējīgiem 
koksnes izstrādājumiem; uzsver, ka būtu 
jāpalielina arī koksnes izstrādājumu 
aprites cikla izmantošana, lai uzlabotu 
mūsu ilgtspējīgo resursu izmantošanu, 
veicinātu resursefektivitāti, samazinātu 
atkritumus un attiecinātu oglekļa aprites 
ciklu uz ilgtspējīgas un vietējas aprites 
bioekonomikas ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka aprites ekonomikas 
rīcības plānā liela nozīme ir ražotāju un 
patērētāju izglītošanai un uzvedības 
maiņai; īpaši vērš uzmanību uz to, cik 
svarīgi ir veicināt patēriņa modeļus, kas 
atbilst aprites ekonomikai, un to, cik 
svarīgi ir atbalstīt jaunus un inovatīvus 
uzņēmējdarbības modeļus;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību veicināt 
ražojumu kvalitatīvu reciklēšanu un 
saglabāt tīrus un ilgtspējīgus noslēgtos 
materiālu aprites lokus; aicina Komisiju 
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noteikt vienādas ķīmisko vielu drošuma 
prasības attiecībā uz jaunmateriāliem un 
reciklētiem materiāliem, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina Komisiju ierosināt 
pasākumus, kas nodrošinātu 
pārredzamību un izsekojamību ES iekšējā 
tirdzniecībā ar plastmasas atkritumiem, 
tostarp ar digitāliem līdzekļiem, un 
sertifikācijas sistēmu, lai nodrošinātu 
apstrādi saskaņā ar aprites ekonomikas 
principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju Eiropas līmenī 
saskaņot tiesību aktus par reciklēšanas 
rādītājiem un reciklēto saturu;

Or. it

Grozījums Nr. 93
Ivars Ijabs, Martin Hojsík
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
ierosināt mērķi pārtikas izšķērdēšanas 
samazināšanai; uzsver, ka maksimāli 
jāceļ biomasas vērtība, tostarp palielinot 
organisko atkritumu šķirošanu un 
uzlabojot to apsaimniekošanu; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
organisko atkritumu augstu šķirošanas 
līmeni un stimulēt barības vielu no 
organiskajiem atkritumiem atgriešanos 
augsnē, to izmantošanu atjaunojamās 
enerģijas, videi draudzīgu ķimikāliju un 
citu produktu ražošanā, ja vien tas ir 
iespējams un nāk par labu videi;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b šajā sakarībā uzsver, cik būtiski ir 
uzlabot piekļuvi līdzekļiem nolūkā īstenot 
ar aprites ekonomiku saistītus pētniecības 
un inovācijas projektus, stiprinot 
programmu “Apvārsnis Eiropa”, 
kohēzijas politiku, programmu LIFE, 
inovācijas fondu un InvestEU;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
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Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c atgādina, ka uz mežu resursiem 
balstītā nozare būtiski veicina uz 
bioresursiem balstītas aprites ekonomikas 
attīstību ES; uzsver, ka uz mežu resursiem 
balstītai nozarei un bioekonomikai ir 
izšķirīga nozīme Eiropas zaļā kursa 
mērķu un klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanai līdz 2050. gadam; uzsver, ka 
2015. gadā bioekonomika pārstāvēja 
tirgu, kura aplēstā vērtība ir vairāk nekā 
2,3 triljoni EUR, nodrošinot 20 miljonus 
darbvietu, un šīs nozares īpatsvars ir 
8,2 % no kopējās nodarbinātības ES; 
norāda, ka katrs eiro, kas ieguldīts ar 
bioekonomiku saistītā pētniecībā un 
inovācijā, izmantojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020”, radīs aptuveni 10 EUR 
lielu pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Eiropas Komisiju 
nodrošināt, ka jaunu pārstrādes un 
reģenerācijas tehnoloģiju procesu un 
izlaides ietekme uz veselību un vidi pirms 
to stimulēšanas tiek rūpīgi izvērtēta 
industriālā līmenī, vienlaikus garantējot 
novērtēšanas procedūras un secinājumu 
pārredzamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d uzsver, ka saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju dalībvalstīm 
ir jāatsakās no atkritumu apglabāšanas 
poligonos un sadedzināšanas; aicina 
Komisiju noteikt vienotu ES mēroga 
pieeju atkritumu atliku apsaimniekošanai, 
ietverot priekšapstrādes kodifikāciju un 
bioloģiskās attīrīšanas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu;

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu, 
paraugprakses apmaiņu, sasaistot 
dažādus rīcībspēkus un potenciālos 
uzņēmējdarbības partnerus, tostarp no 
aprites ekonomikas perspektīvas, un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu; uzsver, 
ka MVU aprites potenciāls neaprobežojas 
tikai ar resursefektivitātes palielināšanu 
un aprites resursu plūsmām, bet ietver arī 
jaunus aprites uzņēmējdarbības modeļus, 
kas pirmām kārtām attur no fizisku 
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produktu ražošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Josianne Cutajar

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu;

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu; uzsver, 
ka “tiesības uz remontu”, kā paredzēts 
Komisijas paziņojumā “Jauns aprites 
ekonomikas rīcības plāns”, būs izdevīgas 
patērētājiem un mudinās MVU iesaistīties 
remonta pakalpojumu tirgus segmentā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
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administratīvo un juridisko slogu; administratīvo un juridisko slogu; uzsver, 
ka ir vajadzīgs īpašs MVU ietekmes 
novērtējums, vienlaikus ieviešot ar aprites 
ekonomiku saistītās regulas un direktīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu;

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu, arī 
vadības prasmju ziņā, un tehnisko 
palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu;

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) un mikrouzņēmumus 
piemērotus aprites ekonomikai, tos 
atbalstot ar pienācīgām stimulu shēmām un 
finansēšanas instrumentiem, spēju 
veidošanu un tehnisko palīdzību, kā arī 
samazinot to administratīvo un juridisko 
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slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo un juridisko slogu;

4. aicina Komisiju pastiprināt 
centienus, lai padarītu mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) piemērotus aprites 
ekonomikai, tos atbalstot ar pienācīgām 
stimulu shēmām un finansēšanas 
instrumentiem, spēju veidošanu un 
tehnisko palīdzību, kā arī samazinot to 
administratīvo slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a konstatē, ka attiecībā uz vairākām 
akumulatoru tehnoloģijām jau ir ieviestas 
labi funkcionējošas uz tirgu balstītas 
savākšanas un pārstrādes shēmas, kā arī 
slēgta cikla procesi, kas atbilst aprites 
ekonomikas principiem; tomēr aicina 
Komisiju ierosināt ekodizaina prasības 
akumulatoriem, lai uzlabotu to integrēto 
pārstrādājamību, jo Eiropas transporta 
nozari ir paredzēts elektrificēt; ir 
pārliecināts, ka uzlabotas akumulatoru 
pārstrādes shēmas varētu nodrošināt 
ievērojamu daļu izejvielu, kas 
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nepieciešamas aprites akumulatoru 
ražošanai ES;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Pernille Weiss

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina Komisijai par Eiropas 
Parlamenta pieņemto nostāju attiecībā uz 
“Eiropas Klimata aktu”, kurā ierosināts 
Savienības līmenī izveidot konkrētām 
nozarēm paredzētas klimata partnerības, 
kas apvienos galvenās ieinteresētās 
personas (piemēram, nozares pārstāvjus, 
NVO, pētniecības institūtus, MVU, 
arodbiedrības un darba devēju 
organizācijas) un kam būtu jāveicina 
labākās prakses apmaiņa starp Eiropas 
dekarbonizācijas pionieriem un 
jādarbojas kā centrālajai Komisiju 
konsultējošajai struktūrai, kad tā pieņems 
savus turpmākos ar klimatu saistītos 
tiesību aktu priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka Aprites ekonomikas 
rīcības plāna īstenošana paver plašas 
iespējas MVU attiecībā uz nodarbinātību 
un konkurētspēju, ne vien palielinot 
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priekšrocības ilgtspējīgiem, vietējiem 
lauksaimniecības pārtikas produktu, 
apģērbu ražošanas un būvniecības 
uzņēmumiem, bet arī sniedzot MVU 
milzīgas uzņēmējdarbības un inovācijas 
iespējas, reaģējot un pastiprinātajiem 
ekodizaina standartiem vai prasībām par 
produktu ilgizturību, atkārtotas 
izmantošanas iespēju un remontējamību, 
tostarp “tiesībām uz remontu”;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka svarīga nozīme ir 
zināšanu un inovāciju kopienām Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta 
ietvaros, apvienojot universitātes, 
pētniecības organizācijas un uzņēmumus, 
jo īpaši MVU, lai izstrādātu inovatīvus 
risinājumus un iniciatīvas saistībā ar 
aprites ekonomiku, kam vajadzētu būt 
vienam no galvenajiem instrumentiem, lai 
sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atbalsta Eiropas Komisijas 



AM\1216821LV.docx 59/97 PE658.981v02-00

LV

iniciatīvu nodrošināt, ka EIT zināšanu un 
inovāciju kopienas būs atvērtākas MVU 
un palielinās to iespējas piedalīties 
vietējās inovācijas ekosistēmās, lai tie 
varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz 
digitālā un zaļā pārkārtošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž bažas par to, ka Bateriju 
direktīvā paredzētā izlietoto akumulatoru 
klasificēšana par atkritumiem neatkarīgi 
no atkārtotas izmantošanas var būt 
šķērslis šādai atkārtotai izmantošanai; 
atzīst, ka atkārtoti izmantotas baterijas 
netiek nodotas atpakaļ reciklēšanai un ka 
drošības standarti netiek kontrolēti, kad 
baterijas izmanto citiem mērķiem nekā 
sākotnēji paredzēts; aicina Komisiju 
piemērot ražotāja atbildību ar darbības un 
drošības garantijām atjaunotājam, kas 
akumulatoru atkārtoti laiž tirgū; aicina 
Komisiju precizēt ražotāja paplašinātas 
atbildības (RPA) shēmas, kas attiecas uz 
atkārtoti izmantotiem akumulatoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)



PE658.981v01-00 60/97 AM\1216821LV.docx

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4.b 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;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju veicināt 
ieguldījumus kritiski svarīgo izejvielu, jo 
īpaši retzemju elementu, reciklēšanā, 
atbalstot uzskatāmus demonstrējumus 
starp pētniecībā iesaistītām organizācijām 
un nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina Komisiju, pārskatot 
Bateriju direktīvu, ierosināt vērienīgus 
mērķus bateriju savākšanai un 
reciklēšanai atbilstoši kritiski svarīgu 
metālu frakcijām; šajā saistībā uzsver, cik 
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svarīga nozīme ir tirgus mehānismiem, lai 
veicinātu kritiski svarīgu izejvielu 
atkārtotu izmantošanu; uzsver, ka 
programmā “Apvārsnis Eiropa” ir 
jāturpina veicināt pētniecību un inovāciju 
reciklēšanas procesu un tehnoloģiju jomā, 
lai panāktu lielāku aprites ekonomikas 
potenciālu baterijām; atzīst MVU nozīmi 
to uzņēmumu vidū, kas veic savākšanu un 
reciklēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d aicina Komisiju un dalībvalstis 
izveidot Eiropas mēroga depozīta sistēmu 
baterijām, lai uzlabotu bateriju vērtības 
ķēdes apriti un ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 

5. norāda, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku varētu samazināt dažu nozaru 
vidisko pēdu; tomēr ar bažām atzīst, ka 
digitālās nozares vidiskā pēda nebūt nav 
nenozīmīga, jo tā ir atbildīga par pasaulē 
visātrāk pieaugošo atkritumu plūsmu1a, 
aptuveni 3,8 % no kopējām 
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taisnīgumu; siltumnīcefekta gāzu emisijām2a un 0,2 % 
no globālā ūdens patēriņa3a;  norāda, ka ir 
vajadzīgi pasākumi, lai nodrošinātu vides 
ilgtspēju digitālajiem risinājumiem, 
raugoties no enerģijas, vides un resursu 
izmantošanas perspektīvas, kā arī risinātu 
šo pāreju īstermiņa un vidēja termiņa 
izmaksas un nodrošinātu to taisnīgumu;

_________________
1a https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/ 
2a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/
3a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/ 

Or. en

Grozījums Nr. 115
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu;

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku var piedāvāt risinājumus, lai 
samazinātu vairāku aktoru vidisko pēdu; 
tomēr norāda, ka pašas digitālās 
tehnoloģijas ir saistītas ar riskiem gan 
attiecībā uz cilvēkiem, gan vidi;  uzskata, 
ka Savienības digitalizācijai obligāti ir 
jāatbalsta, bet nevis jākavē pāreja uz 
klimatneitrālu ekonomiku; norāda, ka 
jebkurā gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar 
kuriem risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 116
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Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu;

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; uzsver, ka ir svarīgi 
radīt stimulus IoT (lietu internetam), 
prognozējošai apkopei, servitizācijai un 
pakalpojumproduktu sistēmām, lai 
paātrinātu jaunus aprites 
uzņēmējdarbības modeļus;  norāda, ka 
jebkurā gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar 
kuriem risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu;

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu un lielāku iekļautību; uzsver, 
ka svarīga nozīme ir ieinteresētajām 
personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
un kopienu pārstāvjiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu;

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas, aizsargāt darbvietas un 
nodarbinātību un nodrošināt to 
taisnīgumu;

Or. it

Grozījums Nr. 119
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka pāreja uz digitālo 
ekonomiku visās nozarēs var samazināt to 
vidisko pēdu, vienlaikus sekmējot pāreju 
uz zaļo ekonomiku; norāda, ka jebkurā 
gadījumā ir vajadzīgi pasākumi, ar kuriem 
risināt šo pāreju īstermiņa un vidēja 
termiņa izmaksas un nodrošināt to 
taisnīgumu;

5. uzskata, ka digitalizācija visās 
nozarēs var samazināt to vidisko pēdu, 
vienlaikus sekmējot pāreju uz zaļo 
ekonomiku; norāda, ka jebkurā gadījumā ir 
vajadzīgi pasākumi, ar kuriem risināt šo 
pāreju īstermiņa un vidēja termiņa 
izmaksas un nodrošināt to taisnīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju izvērtēt to, kāda ir 
digitālo risinājumu masveida izstrādes 
iespējamā ietekme uz vidi, un digitālo 
tehnoloģiju un datu centru izstrādes 
pamatā likt energoefektivitātes un aprites 
ekonomikas prasības; aicina Komisiju 
ierosināt konkrētas pieejas digitālajiem 
risinājumiem, kas kalpotu ekoloģiskajai 
pārejai, un izstrādāt metodiku, kā 
uzraudzīt, kvantitatīvi noteikt un 
samazināt digitālo tehnoloģiju pieaugošo 
ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka būvniecība ir viena no 
tām nozarēm Eiropas Savienībā, kuras ir 
vismazāk automatizētas un digitalizētas 
un kurās uzņēmumu darbība notiek ar 
vislielāko resursietilpību. Inovatīvu un uz 
nākotni orientētu tehnoloģiju 
izmantošana būvlaukumā paaugstinātu 
šīs nozares digitalizācijas pakāpi, 
vienlaikus palielinot resursu 
izmantošanas efektivitāti. Tāpat arī 
digitāli risinājumi apbūvētā vidē ļautu 
uzlabot ēku energoefektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
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Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atbalsta simbiotisku ekonomisko 
attiecību dibināšanu, kas ļauj īstenot 
sadarbību starp uzņēmumiem un citām 
institūcijām ar mērķi uzlabot resursu 
racionalizāciju un atkritumu 
apsaimniekošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē Komisijas mērķi līdz 
2030. gadam panākt, lai datu centri būtu 
ļoti energoefektīvi, ilgtspējīgi un 
klimatneitrāli; tādēļ mudina Komisiju 
nekavējoties nākt klajā ar atbilstošiem 
regulatīviem un citiem nepieciešamiem 
pasākumiem un īstenot pārvaldības un 
tirgus instrumentus, lai atbalstītu 
standartizētu dokumentāciju un 
pārredzamību attiecībā uz datu centru un 
sakaru tīklu aprites īpašībām, vides un 
klimata pēdas nospiedumu; uzstāj, ka 
šiem jaunajiem pasākumiem un 
instrumentiem būtu jāveicina 
energoefektivitāte, resursu efektivitāte, 
labākās pieejamās tehnoloģijas 
aukstumapgādei un siltuma pārpalikuma 
izmantošanai centralizētajā siltumapgādē 
vai citos lietojumos, kā arī atjaunojamo 
energoresursu izmantošana, nosakot 
obligātus standartus sistēmas un 
komponentu līmenī; iesaka, ka šiem 
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pasākumiem un instrumentiem vajadzētu 
būt vērstiem arī uz to, lai mazinātu datu 
centru ietekmi uz elektroenerģijas tīklu, 
kā arī siltumnīcefekta gāzu atstātās sekas 
(“pēdu”), ko izraisījusi tīkla pārslodze;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata arī, ka ilgtspējīgu aprites 
bioproduktu un sistēmu izmantošana 
būvniecības un renovācijas nozarē var 
palīdzēt sasniegt Savienības vides mērķus, 
izstrādājot oglekļa piesaistījuma atzīšanas 
tiesisko regulējumu, kā arī izstrādājot 
saistošus zaļā publiskā iepirkuma 
noteikumus, lai lietotāji varētu izvēlēties 
ilgtspējīgus un klimatam nekaitīgus 
materiālus un otrreizējās izejvielas;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina, ka, izvērtējot dažādus 
risinājumus un lietojumus, vienmēr būtu 
jāpiemēro princips “energoefektivitāte 
pirmajā vietā”;

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzsver, ka ir svarīgi stimulēt 
reciklējamu materiālu iepirkumu un 
otrreizējo izejvielu izmantošanu arī kā 
līdzekli, lai nodrošinātu Savienības 
rūpniecisko autonomiju un saglabātu 
darbvietas ražošanas nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka pozitīvā loma, ko spēlē 
sociālie uzņēmumi, kuri nodrošina virzību 
uz aprites ekonomikas modeļiem, būtu 
jāizmanto, lai iedvesmotu citus 
uzņēmumus, un šāda paraugprakse būtu 
jāpadara redzamāka;

6. uzskata, ka pozitīvā loma, ko spēlē 
sociālie uzņēmumi, kuri nodrošina virzību 
uz aprites ekonomikas modeļiem, būtu 
jāizmanto, lai iedvesmotu citus 
uzņēmumus, un šāda paraugprakse būtu 
jāpadara redzamāka; uzsver, ka centienos 
sasniegt finansiāli ilgtspējīgu aprites 
ekonomiku sociālās ekonomikas 
uzņēmumi ir tikai elements, nevis pamats; 

Or. en

Grozījums Nr. 128
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka pozitīvā loma, ko spēlē 
sociālie uzņēmumi, kuri nodrošina virzību 
uz aprites ekonomikas modeļiem, būtu 
jāizmanto, lai iedvesmotu citus 
uzņēmumus, un šāda paraugprakse būtu 
jāpadara redzamāka;

6. uzskata, ka pozitīvā loma, ko spēlē 
sociālie uzņēmumi, kuri nodrošina virzību 
uz aprites ekonomikas modeļiem, būtu 
jāizmanto, lai iedvesmotu citus 
uzņēmumus, un šāda paraugprakse būtu 
jāpadara redzamāka un jāatbalsta ar 
mērķtiecīgiem stimuliem;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka pozitīvā loma, ko spēlē 
sociālie uzņēmumi, kuri nodrošina virzību 
uz aprites ekonomikas modeļiem, būtu 
jāizmanto, lai iedvesmotu citus 
uzņēmumus, un šāda paraugprakse būtu 
jāpadara redzamāka;

6. uzskata, ka pozitīvā loma, ko spēlē 
sociālie uzņēmumi, kuri nodrošina virzību 
uz aprites ekonomikas modeļiem, būtu 
jāizmanto, lai iedvesmotu citus 
uzņēmumus, un šāda paraugprakse būtu 
jāpadara redzamāka un pienācīgi 
jāatbalsta;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Grzegorz Tobiszowski
ECR grupas vārdā
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka, izstrādājot rīcības 



PE658.981v01-00 70/97 AM\1216821LV.docx

LV

plānu pārejai uz aprites ekonomiku, 
Eiropas Komisijai ir obligāti jārada 
ražotājiem un patērētājiem domāti 
stimuli, kas cita starpā ietver nodokļu 
atvieglojumus, kā arī finansiālā atbalsta 
shēmas, kas sedz izmaksas, ko rada 
ražošanas procesu un tehnoloģiju 
attīstības izmaiņas; uzsver, ka ir svarīgi, 
lai būtu plaši iespējams piekļūt 
kompetences centriem, kuros uzņēmēji 
varēs iepazīt ekodizaina pamatformas un 
progresīvākas formas attiecībā uz 
ekodizainu plašākā izpratnē;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un tādu digitālu risinājumu 
izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi izmantot 
resursus un pēc iespējas ilgāk saglabāt 
ražojumu un materiālu vērtību.

7. aicina Komisiju atbalstīt ilgtspējīgu 
digitālo pāreju, kas balstītos uz datu 
vērtības palielināšanu, vienlaikus 
nodrošinot personas datu aizsardzību, un 
tādu digitālu risinājumu izmantošanu, kuri 
ļautu efektīvi, aprites veidā un ilgtspējīgi 
izmantot resursus, izmantot aprites pieeju, 
lai pēc iespējas ilgāk saglabātu ražojumu 
un materiālu vērtību, proti, darot pieejamu 
un piekļūstamu informāciju par 
materiāliem, ķīmisko sastāvu, toksiskumu, 
aprites rādītājiem un vides pēdas 
nospiedumu; 

Or. en

Grozījums Nr. 132
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un tādu digitālu risinājumu 
izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi izmantot 
resursus un pēc iespējas ilgāk saglabāt 
ražojumu un materiālu vērtību.

7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un tādu digitālu risinājumu 
izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi izmantot 
resursus un pēc iespējas ilgāk saglabāt 
ražojumu un materiālu vērtību; mudina 
ieviest digitālas produktu pases, papildinot 
ar atbilstošām platformām datu vākšanai 
un uzturēšanai Eiropas datu telpas 
kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un tādu digitālu risinājumu 
izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi 
izmantot resursus un pēc iespējas ilgāk 
saglabāt ražojumu un materiālu vērtību.

7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un digitālu risinājumu 
izmantošanu, lai radītu ilgtspējīgus un 
drošus otrreizējo izejvielu tirgus, kas ļautu 
ilgtspējīgi izmantot resursus un pēc 
iespējas ilgāk saglabāt ražojumu un 
materiālu vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un tādu digitālu risinājumu 
izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi izmantot 
resursus un pēc iespējas ilgāk saglabāt 
ražojumu un materiālu vērtību.

7. aicina Komisiju atbalstīt ekoloģiski 
ilgtspējīgu digitālo pāreju, kas balstītos uz 
datu vērtības palielināšanu un tādu digitālu 
risinājumu izmantošanu, kuri ļautu īstenot 
resursu aprites, ilgtspējīgu, samazinātu 
un efektīvu izmantošanu un pēc iespējas 
ilgāk saglabāt ražojumu un materiālu 
vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un tādu digitālu risinājumu 
izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi izmantot 
resursus un pēc iespējas ilgāk saglabāt 
ražojumu un materiālu vērtību.

7. aicina Komisiju atbalstīt digitālo 
pāreju, kas balstītos uz datu vērtības 
palielināšanu un tādu digitālu risinājumu 
izmantošanu, kuri ļautu ilgtspējīgi izmantot 
resursus un pēc iespējas ilgāk saglabāt 
ražojumu un materiālu vērtību, ilgizturību, 
atkārtotas izmantošanas iespēju un 
remontējamību;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Atzinuma projekts
7. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, ka mākslīgais intelekts var 
veicināt un paātrināt pāreju uz aprites 
ekonomiku, palīdzot atraisīt aprites 
ekonomikas iespējas, uzlabojot dizainu, 
uzņēmējdarbības modeļus un optimizējot 
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infrastruktūru, veicināt pilnīgi jaunu 
aprites produktu un uzņēmumu 
attīstīšanu un palīdzēt tradicionālajiem 
dalībniekiem to pārejā uz aprites 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ir jāveicina vadošo tirgu 
attīstība un jāievieš mērogojami 
pieprasījuma virzīti instrumenti 
ilgtspējīgiem rūpnieciskiem materiāliem 
un produktiem, jo īpaši ar augstām 
kapitālizdevumu prasībām; aicina 
Komisiju izstrādāt vērienīgākas un 
efektīvākas normas, kvotas un standartus 
attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu, reciklēšanu, resursu un 
enerģijas taupīšanu, nulles piesārņojumu 
un aprites ekonomikas prasībām, atbalstot 
ilgtspējīgas produktu politikas satvaru; 
norāda uz iepirkuma standartu 
pārskatīšanu pamatmateriāliem, 
piemēram, celtniecības un būvniecības 
nozarē, kā arī uz ilgtspējīgu ražojumu un 
materiālu iepirkuma pilnvaru ieviešanu 
lieliem privātā sektora patērētājiem, 
kvotām attiecībā uz klimatneitrāliem 
produktiem un materiāliem, tostarp 
bezoglekļa tēraudu un cementu ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju, kā arī attiecībā 
uz obligātu marķējumu par produktu 
ilgizturību un remontējamību un uzlabotu 
informāciju patērētājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 138
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst, ka digitalizācijai ir svarīga 
nozīme aprites ekonomikas principu 
piemērošanas uzlabošanā; mudina 
Komisiju un dalībvalstis maksimāli 
palielināt un pilnībā izmantot sinerģiju 
starp digitalizāciju un aprites ekonomiku, 
lai cita starpā samazinātu energoietilpīgu 
izejvielu ieguvi un palielinātu ES 
ekonomikas noturību un ilgtspēju; 
uzskata, ka digitālo rīku agrīna izstrāde 
aprites ekonomikas kontekstā palīdzēs ES 
kļūt par globālo līderi digitālu risinājumu 
izmantošanā; tajā pat laikā Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāievieš digitāli pārskati 
par pāreju uz aprites ekonomiku un 
ilgtspējas pārskati par digitālo 
pārkārtošanos, lai novērstu negatīvas 
papildu sekas.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka datu pieejamībai par 
produktiem, materiāliem un 
rūpnieciskajiem procesiem ir izšķiroša 
nozīme pārejā uz ilgtspējīgāku produktu 
dizainu, produktu izmantošanu un 
atkārtotu izmantošanu vai apglabāšanu; 
uzsver pārredzamu un izsekojamu vērtību 
ķēžu nozīmi datu pieejamības 
nodrošināšanā; uzskata, ka ir ātri 
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jārīkojas, lai šādus datus darītu pieejamus 
un nodrošinātu šo datu apmaiņu un 
atkalizmantošanu; šajā sakarībā atbalsta 
Komisijas nodomu izveidot kopīgu 
Eiropas datu telpu viedām aprites 
lietotnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atbalsta ES iniciatīvu “Ilgtspējīgi 
ražojumi” kā būtisku pasākumu, lai 
uzlabotu ražojumu reciklējamību, 
ilgizturību un efektivitāti, un atbalsta to, 
lai Ekodizaina direktīvā tiktu iekļauts 
lielāks ražojumu grupu kopums, īpašu 
uzmanību pievēršot ar enerģiju 
nesaistītiem ražojumiem; turklāt mudina 
tādas pašas ES prasības attiecībā uz 
ražojumiem piemērot arī materiāliem un 
precēm, ko importē no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atbalsta ES iniciatīvu “Ilgtspējīgi 
ražojumi” kā būtisku pasākumu, lai 
uzlabotu ražojumu reciklējamību, 
ilgizturību un efektivitāti, un atbalsta to, 
lai Ekodizaina direktīvā tiktu iekļauts 
lielāks ražojumu grupu kopums, īpašu 
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uzmanību pievēršot ar enerģiju 
nesaistītiem ražojumiem; turklāt mudina 
tādas pašas ES prasības attiecībā uz 
ražojumiem piemērot arī materiāliem un 
precēm, ko importē no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atbalsta ES iniciatīvu “Ilgtspējīgi 
ražojumi” kā būtisku pasākumu, lai 
uzlabotu ražojumu reciklējamību, 
ilgizturību un efektivitāti, un atbalsta to, 
lai Ekodizaina direktīvā tiktu iekļauts 
lielāks ražojumu grupu kopums, īpašu 
uzmanību pievēršot ar enerģiju 
nesaistītiem ražojumiem; turklāt mudina 
tādas pašas ES prasības attiecībā uz 
ražojumiem piemērot arī materiāliem un 
precēm, ko importē no trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka ir svarīgi digitalizācijas 
apmācības programmās iekļaut digitālos 
un klimata apsvērumus, piemēram, 
atvieglojot digitālo izsekošanu un tādējādi 
nodrošinot pārredzamību visās vērtību 
ķēdēs vai izveidojot lietu internetu, kas 
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paātrina aprites ekonomikas izveidi un 
palīdz uzlabot informētību par 
potenciālajiem enerģijas un resursu 
ietaupījumu, tostarp arī pašā IT sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju investēt 
savienojamībā un digitālajās 
infrastruktūrās, veicinot risinājumus, kas 
palīdz samazināt oglekļa dioksīda pēdu un 
samazināt dabas resursu un materiālu 
izmantošanu, un kas nodrošina ražošanas 
cikla ilgtspēju un produktu aprites cikla 
pagarināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju ierosināt 
aizliegumu atkritumu apglabāšanai 
poligonos, kas jau ir spēkā dažās 
dalībvalstīs, un šajā sakarībā izskatīt 
iespēju panākt globālu aizliegumu 
attiecībā uz vienreizlietojamiem 
plastmasas izstrādājumiem, bez kuriem 
var iztikt un kuri nav vajadzīgi, un 
veicināt aprites ekonomiku visā pasaulē;
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Or. en

Grozījums Nr. 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž pārliecību, ka ir obligāti 
jābūt uzticamai un pārredzamai 
informācijai, lai vairotu patērētāju 
uzticēšanos tam, ka zaļās prasības ir 
leģitīmas, un aizsargātu viņus no jebkāda 
veida “zaļās tukšvārdības”;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzskata, ka aprites ekonomikai 
apvienojumā ar nulles piesārņojuma 
programmu ir jābūt Savienības 
ekonomikas centrā, prioritāti piešķirot 
atkritumu rašanās novēršanai un 
enerģijas un resursu patēriņa 
samazināšanai visās rūpniecības nozarēs, 
to produktos, ražošanas procesos, 
uzņēmējdarbības modeļos un to vērtību 
ķēdēs, tādējādi sekmējot Savienības 
ekonomikas dematerializāciju un 
detoksikāciju un samazinot Eiropas 
atkarību no jaunmateriāliem, vienlaikus 
stimulējot inovācijas, jaunu tirgu rašanos 
un milzīgu potenciālu jaunām drošām, 
taisnīgi apmaksātām un ilgtspējīgām 
pienācīgas kvalitātes darbvietām vietējā 
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līmenī un it sevišķi MVU; uzsver spēcīgo 
sinerģiju starp rīcību klimata jomā, 
taisnīgu pārkārtošanos un aprites 
ekonomiku, jo īpaši energoietilpīgās un 
resursintensīvās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka ir svarīgi rīkoties, lai 
sekmētu ES iekšējo tirgu, izmantojot 
obligātu kritēriju noteikšanu zaļajam 
publiskajam iepirkumam, lai stimulētu 
reciklējamu materiālu iepirkumu un 
otrreizējo izejvielu izmantošanu; aicina 
Komisiju izvērtēt pasākumus, piemēram, 
ekonomiskos stimulus un nodokļu 
atvieglojumus, lai atalgotu mazoglekļa 
ražojumus, kā arī materiālus, kas tiks 
ražoti, piemēram, vidi saudzējošu (“zaļo”) 
tēraudu;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju novērtēt produktu 
vai pakalpojumu vidiskos 
raksturlielumus, izmantojot stabilu uz 
aprites cikla izvērtējumu balstītu 
metodiku, kurā būtu ievērota 
bezatkritumu aprites cikla pieeja (“no 
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šūpuļa līdz šūpulim”); aicina Komisiju, 
novērtējot materiālu un produktu 
reciklēšanas rādītājus, ņemt vērā dažādus 
rādītājus, piemēram, aprites cikla beigu 
pārstrādi vai reciklēta materiāla saturu, 
ņemot vērā materiāla īpašības un tā 
reciklēšanas vērtību ķēdi;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b norāda, ka atkritumu pārvēršana 
siltumenerģijā ir klimatam nekaitīgāka 
nekā apglabāšana poligonos un ka tai ir 
pastāvīga loma Eiropas aprites 
ekonomikā, iegūstot enerģiju no tādu 
atkritumu sadedzināšanas, kurus nevar 
reciklēt; tādēļ aicina — saskaņā ar 
zinātniskajiem kritērijiem un tehnoloģisko 
neitralitāti — uzskatīt šo metodi 
par resursiem labvēlīgu un klimatam 
nekaitīgu;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzskata, ka Komisijas 
ierosinājums izstrādāt digitālas produktu 
pases ir solis pareizajā virzienā attiecībā 
uz datu izmantošanu; uzsver, ka šādās 
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produktu pasēs būtu jāiekļauj dati 
sadarbspējīgos un atkārtoti lietojamos 
formātos un ka informācijai vajadzētu būt 
skaidrai, uzticamai un viegli pieejamai 
visiem tirgus dalībniekiem — neatkarīgi 
no to lieluma;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka tīru un drošu materiālu 
aprites ciklu sasniegšana ir 
priekšnoteikums, lai Eiropas Savienībā 
varētu izveidot uzticamu otrreizējo 
izejvielu tirgu; uzskata, ka ECHA 
izveidotā SCIP datubāze stimulēs 
inovācijas ražošanā; aicina Komisiju 
paplašināt datubāzes darbības jomu, 
iekļaujot tajā visas vielas, kas rada bažas;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju sniegt ieguldījumu 
ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītu 
GDR (galveno darbības rādītāju) 
izstrādāšanā, lai panāktu ilgtspējīgāku 
Eiropas rūpniecības uzņēmējdarbības 
modeli; jo īpaši aicina Komisiju, pilnībā 
īstenojot 17. IAM, veicināt un stiprināt 
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partnerības starp dažādām rūpniecības 
nozarēm un starp publisko un privāto 
sektoru;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka gan atsevišķam 
uzņēmumam, gan nozarei jābūt 
organizētiem tā, lai ilgtermiņā veiktu 
uzturēšanas darbības, apmācot savu 
darbaspēku un saglabājot tā prasmes un 
zināšanas par vecākiem ražojumiem, kā 
arī izveidojot un uzturot saderīgu rezerves 
daļu krājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b stingri atbalsta ES Komisijas 
vērienīgo ieceri izveidot labi 
funkcionējošu ES otrreizējo izejvielu 
tirgu; uzsver, ka ir jāatbalsta šo materiālu 
izmantošana un reciklēšana neatkarīgi no 
tā, kāds ir to statuss juridiskā ziņā — t. i., 
atkritumi, tādas stadijas atkritumi, kas 
vairs nav atkritumi, vai blakusprodukti;

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzsver, ka Eiropas rūpniecības 
pāreja uz aprites modeli līdz 2050. gadam 
varētu samazināt resursintensīvu nozaru 
emisijas par 56 % un samazināt ietekmi 
uz bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos; šajā sakarībā uzsver, ka 
ir svarīgi saskaņot ES rūpniecības un 
bioekonomikas stratēģiju ar aprites 
ekonomikas rīcības plānu, lai nodrošinātu 
nepieciešamās sistēmiskās pārmaiņas un 
zaļo pārkārtošanos; uzsver, ka aprites 
ekonomikas rīcības plāna uzmanības 
centrā jābūt ilgtspējīgu izejvielu, 
piemēram, ilgtspējīgu atjaunojamo 
materiālu, izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina Komisiju virzīties uz 
ciešāku integrāciju starp aprites 
ekonomiku un rūpniecības stratēģiju, lai 
palīdzētu ātrāk sasniegt siltumnīcefekta 
gāzu emisiju nulles līmeni rūpniecībā un 
tās virzību uz nulles piesārņojumu, 
reģeneratīvu rūpniecību, jo īpaši apsverot 
iespēju noteikt konkrētas labākās 
pieejamās energoefektivitātes un resursu 
izmantošanas efektivitātes tehnoloģijas un 
noteikt minimālās veiktspējas prasības 
attiecībā uz intensīvās rūpniecības 
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starpmateriāliem un ražojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina Komisiju novērtēt produktu 
vai pakalpojumu vidiskos 
raksturlielumus, izmantojot stabilu uz 
aprites cikla izvērtējumu balstītu 
metodiku, kurā būtu ievērota 
bezatkritumu aprites cikla pieeja (“no 
šūpuļa līdz šūpulim”); aicina Komisiju, 
novērtējot materiālu un produktu 
reciklēšanas rādītājus, ņemt vērā dažādus 
rādītājus, piemēram, aprites cikla beigu 
pārstrādi vai reciklēta materiāla saturu, 
ņemot vērā materiāla īpašības un tā 
reciklēšanas vērtību ķēdi;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c atbalsta plānu noteikt aprites testu, 
kurā būtu jāņem vērā visi produktu 
aprites raksturlielumi, piemēram, 
ilgizturība, iespēja izmantot atkārtoti, 
reciklējamība un reciklēta materiāla 
saturs; attiecībā uz mērķi saistībā ar 
reciklēta materiāla saturu aprites testam 
vajadzētu būt vērstam uz konkrētu 
produktu;
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzsver, ka ir svarīgi īstenot 
apjomīgu programmu visu to darba 
ņēmēju apmācīšanai un 
pārkvalificēšanai, kuriem aprites 
ekonomikas ietekmē rodas nelabvēlīgas 
sekas; iesaka, lai visi darbinieki atkritumu 
šķirošanas un reciklēšanas jomā būtu 
apmācīti par rūpniecības ražojumu un 
moduļu automatizēto testēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzskata, ka pāreja uz aprites 
ekonomiku palīdzēs saglabāt vērtību 
Eiropas Savienībā; aicina Komisiju 
ierosināt turpmākus ierobežojumus un 
pasākumus attiecībā uz atkritumu 
eksportu uz trešām valstīm, lai 
samazinātu ražojumu dzīves cikla emisijas 
un materiāla zudumus;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Ville Niinistö
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Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d atbalsta Komisijas plānus iesniegt 
tiesību aktu priekšlikumus, lai 
nodrošinātu visām baterijām paredzētu 
drošu, aprites veida un ilgtspējīgu bateriju 
vērtības ķēdi, tomēr diferencējot 
noteikumus atbilstoši baterijas veidam / 
lietojumam, un sagaida, ka šajā 
priekšlikumā tiks iekļauti pasākumi 
attiecībā uz vienreizlietojamu bateriju 
aizliegumu, ekodizainu, atkārtotas 
izmantošanas un reciklēšanas 
pienākumiem, tostarp sociāli un 
ekoloģiski atbildīgu sagādi, un tiks 
izveidota atpakaļpieņemšanas sistēma, lai 
atgrieztu atpakaļ vai pārdotu atpakaļ 
izlietotās baterijas, kas ražotas Eiropā; 
uzsver, ka Eiropā ir jāizveido spēcīga un 
ilgtspējīga bateriju un uzglabāšanas kopa;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d uzsver, ka patērētājiem ir izšķiroša 
nozīme pārejā uz aprites ekonomiku, un 
aicina nodrošināt patērētājiem labākas 
iespējas rīkoties ilgtspējīgā veidā; uzsver, 
cik svarīga ir informētības palielināšana 
un patērētāju izglītošana, lai patērētāji 
varētu rīkoties; uzsver, ka ražojuma 
informācijai, ko sniedz patērētājiem 
attiecībā uz reciklēšanu un remontu, ir 
jābūt standartizētai un saprotamai; 
atzinīgi vērtē Komisijas mērķus aizsargāt 
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patērētājus no “zaļās tukšvārdības”;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d stingri atbalsta ES Komisijas 
vērienīgo ieceri izveidot labi 
funkcionējošu ES otrreizējo izejvielu 
tirgu, apzinot un īstenojot pasākumus 
atkarībā no konkrētajām vajadzībām 
attiecībā uz katru materiālu; uzsver, ka ir 
jāatbalsta šo materiālu izmantošana un 
reciklēšana neatkarīgi no tā, kāds ir to 
statuss juridiskā ziņā — t. i., atkritumi, 
tādas stadijas atkritumi, kas vairs nav 
atkritumi, vai blakusprodukti, jo vienīgie 
parametri, kam ir nozīme, ir tikai to 
galīgās ekoloģiskās un tehniskās īpašības;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d uzsver, ka pāreja uz patiesu aprites 
ekonomiku ir jāapspriež ar 
arodbiedrībām, lai nodrošinātu, ka tiek 
aizsargāta darba ņēmēju veselība un 
drošība; uzskata, ka būtu jāievēl 
arodbiedrību pārstāvji drošības jomā, lai 
pārbaudītu, vai tiek ievēroti veselības 
aizsardzības un drošības noteikumi un vai 
ir pienācīgi darba apstākļi;
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Or. en

Grozījums Nr. 166
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d uzsver, ka ir svarīgi veicināt ES 
iekšējo tirgu, izmantojot zaļo publisko 
iepirkumu, lai stimulētu reciklējamu 
materiālu iepirkumu un otrreizējo 
izejvielu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.e uzskata, ka ilgtspējīgā veidā 
iegūtiem atjaunojamiem materiāliem būs 
svarīga nozīme pārejā uz klimatneitrālu 
rūpniecību un ekonomiku kopumā, un 
uzsver, ka ir jāstimulē ieguldījumi tādas 
ilgtspējīgas aprites bioekonomikas 
attīstībā, kurā fosilās izcelsmes materiāli 
tiek aizstāti ar ilgtspējīgā veidā iegūtiem 
atjaunojamiem bioloģiskiem materiāliem, 
kuri pēc iespējas ilgāk tiek lietoti, 
piemēram, ēkās, tekstilizstrādājumos, 
ķīmiskajos produktos, iepakojumā, kuģu 
būvē un enerģijas ražošanā; uzsver, ka tas 
būs jādara ekoloģisko limitu robežās;

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.e atbalsta plānu noteikt aprites testu, 
kurā būtu jāņem vērā visi produktu 
aprites raksturlielumi, piemēram, 
ilgizturība, iespēja izmantot atkārtoti, 
reciklējamība un reciklēta materiāla 
saturs; attiecībā uz mērķi saistībā ar 
reciklēta materiāla saturu aprites testam 
vajadzētu būt vērstam uz konkrētu 
produktu; mudina Komisiju attiecīgā 
gadījumā ieviest konkrētiem produktiem 
paredzētus mērķus un pasākumus 
attiecībā uz pārstrādāta materiāla saturu 
un reciklējamību (aprites pazīmēm), 
vienlaikus nodrošinot attiecīgo produktu 
veiktspēju un drošumu;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.e uzsver, ka arodbiedrībām jābūt 
nozīmei savienību veidošanā starp 
oficiālajiem un neoficiālajiem darba 
ņēmējiem; uzskata, ka šādas savienības 
nodrošinātu labākus un drošākus darba 
apstākļus visiem atkritumu 
apsaimniekošanas jomā strādājošajiem, 
vienlaikus paplašinot aprites ekonomikas 
darbību; aicina izveidot struktūras, kas 
apvienotu valsts iestādes, oficiālos 
darbiniekus un neoficiālos atkritumu 
reciklētājus, un tās padarīt visaptverošas;
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Or. en

Grozījums Nr. 170
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.f uzsver — lai gan automatizācijas 
procesi var radīt drošāku darba vidi darba 
ņēmējiem, izmaiņas darbā ir jāapspriež ar 
arodbiedrībām, lai nodrošinātu, ka 
automatizācijas rezultātā netiek nostādīti 
neizdevīgā situācijā — “sodīti” — tā 
dēvētie nekvalificētie darba ņēmēji; 
uzskata, ka automatizācijas procesiem 
būtu jākalpo par pamatu, lai plašā mērā 
samazinātu darba laiku visiem darba 
ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Atzinuma projekts
7.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.f stingri atbalsta Eiropas Komisijas 
vērienīgo ieceri stiprināt starptautisko 
sadarbību aprites ekonomikas jomā, jo 
aprites ekonomikai lielā mērā ir vajadzīga 
starptautiska perspektīva, tāpēc ka 
materiālu un produktu plūsmas bieži vien 
ir globālas un Eiropas uzņēmumi aktīvi 
darbojas pasaules tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 172
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.f aicina Komisiju pilnībā integrēt 
aprites ekonomikas principus gaidāmajās 
stratēģijās par renovācijas vilni un par 
ilgtspējīgu būvēto vidi, kā arī atjaunināt 
Ēku energoefektivitātes direktīvu, 
Atjaunojamo energoresursu direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Ville Niinistö
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.g uzsver nepieciešamību pienācīgi 
apsaimniekot un samazināt būvgružu un 
ēku nojaukšanas atkritumus; norāda, ka 
ir jāuzlabo būvgružu un ēku nojaukšanas 
atkritumu pārredzamība un izsekojamība, 
lai uzlabotu atkritumu identifikāciju, 
vairotu uzticēšanos atkārtoti izmantoto vai 
reciklēto materiālu kvalitātei un 
drošumam, nodrošinātu visu būvgružu 
pienācīgu un drošu apstrādi un bīstamo 
vielu aizstāšanu atkritumu plūsmās, lai 
aizsargātu iemītnieku un darba ņēmēju 
veselību, kā arī vidi; norāda, ka ir 
jāpaplašina pašreizējā ražojumu vides 
deklarācijas pieeja un ka tā būtu 
jāizmanto saistībā ar ēku novērtēšanu, 
piemēram, ar līmeņu satvaru; aicina 
Komisiju aprites ekonomikas rīcības 
plānā un ilgtspējīgas būvētās vides 
stratēģijā ierosināt konkrētus pasākumus 
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saistībā ar šiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.g uzsver, ka patiesa aprites 
ekonomika var būt ilgtspējīga tikai tad, ja 
prioritāte tiek piešķirta tajā iesaistīto 
darba ņēmēju veselībai un drošībai; 
uzsver, ka dažas reciklēšanas, remonta un 
atkārtotas izmantošanas darbības ir 
augsta riska darbi; uzsver, ka 
nepietiekami droši darba apstākļi darba 
ņēmējiem var pakļaut riskam visas 
sabiedrības kopumā veselību un drošību; 
nosoda to, ka Komisijas aprites 
ekonomikas rīcības plānā ir pilnīgi 
ignorēts veselības un drošības 
apdraudējums darbiniekiem, kuri strādā 
aprites ekonomikā; pauž dziļas bažas par 
to, ka aprites ekonomikas politiku un 
praksi varētu izstrādāt bez riska 
novērtējuma, kurā ņemta vērā darba 
ņēmēju veselība;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.h atgādina, ka visvairāk atkritumu 
rodas būvniecībā, kas 2016. gadā veidoja 
vairāk nekā 36 % no kopējā atkritumu 
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apjoma ES; uzsver, ka būvdarbos un ēku 
nojaukšanā nodarbinātie strādnieki var 
nonākt saskarē ar bīstamiem materiāliem, 
piemēram, darvu, radioaktīvajiem 
atkritumiem, svinu un elektriskajiem 
komponentiem, kas satur dzīvsudrabu; 
uzsver, ka pārmērīgs putekļu daudzums 
būvniecībā un ēku nojaukšanā radušos 
atkritumu reciklēšanas rūpnīcās sagādā 
nopietnas bažas par darba ņēmēju 
veselību un drošību; prasa, lai 
brīvprātīgās politiskās saistības, kas 
izklāstītas ES Būvniecības un ēku 
nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas 
protokolā, tiktu noteiktas par saistošām — 
darba ņēmēju labākai aizsardzībai; 
uzsver, ka ir jāveic pienācīgi riska 
novērtējumi un jāapspriežas ar 
attiecīgajām arodbiedrībām, lai 
nodrošinātu, ka Savienība palielina savas 
būvniecības un ēku nojaukšanas 
atkritumu reciklēšanas spējas tādā veidā, 
kas aizsargā darba ņēmējus un vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.i uzskata, ka atkritumu savākšanas 
pakalpojumu nodošana atpakaļ 
municipalitātēm ir labākais veids, kā 
nodrošināt, ka tiek pienācīgi aizsargāta 
un cienīta darba ņēmēju veselība un 
drošība un ka viņi saņem taisnīgu 
atalgojumu; tādēļ aicina atjaunot šo 
darbību uzticēšanu municipalitātēm visā 
ES un plašākā nozīmē stiprināt 
sabiedriskos pakalpojumus un valsts 
īpašumtiesības, pārvaldību un 
demokrātisku kontroli pār aprites 
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ekonomikas darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.j atgādina, ka paredzamais mūža 
ilgums nodarbinātajiem santitārijas un 
notekūdeņu attīrīšanas nozarē ir 
ievērojami mazāks salīdzinājumā ar 
plašāku iedzīvotāju loku — sakarā ar 
augstu risku, kas saistīts ar bioloģisku 
aģentu iedarbību; uzsver, ka Covid-19 
pandēmija ir palielinājusi veselības un 
drošības apdraudējumu sanitārijas 
darbiniekiem; prasa, lai sanitārijas 
darbiniekiem sistemātiski tiktu 
nodrošināti atbilstoši individuālās 
aizsardzības līdzekļi; prasa, apspriežoties 
ar attiecīgajām arodbiedrībām, veikt 
pienācīgus riska novērtējumus, lai 
nodrošinātu notekūdeņu 
apsaimniekošanas darbinieku veselības 
aizsardzību, jo īpaši saistībā ar Covid-19 
uzliesmojumu; mudina dalībvalstis atzīt, 
ka tas ir smags darbs, un izveidot vai 
saglabāt priekšlaicīgas pensionēšanās 
shēmas šiem darba ņēmējiem; uzsver, ka 
šo nozaru darbiniekiem ņēmējiem pēc 
pensionēšanās būtu jāsaņem sociālā un 
medicīniskā palīdzība, kas pielāgota viņu 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
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7.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.k uzsver, ka elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) ir 
viena no visstraujāk augošajām plūsmām 
Savienībā; atgādina, ka saskaņā ar 
aplēsēm pašlaik Savienībā tiek reciklēts 
mazāk nekā 40 % no e-atkritumiem; 
uzsver, ka EEIA rada nozīmīgus riskus 
veselībai un drošībai, jo tie satur 
kompleksu materiālu maisījumu, tostarp 
bīstamas vielas; uzsver, ka tādēļ 
elektronisko produktu remonta un 
reciklēšanas laikā notiek darba ņēmēju 
saskare ar toksiskiem un radioaktīviem 
materiāliem; prasa, lai šajā nozarē 
strādājošajiem tiktu nodrošināti atbilstoši 
individuālās aizsardzības līdzekļi; prasa, 
lai tiesības uz atbilstošiem individuālās 
aizsardzības līdzekļiem tiktu paplašinātas, 
tās attiecinot arī uz neoficiālo aprites 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.l atgādina, ka EEIA eksports uz 
valstīm, kas nav ESAO dalībvalstis, un 
valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir 
nelikumīgs; uzsver, ka saskaņā ar ANO 
Universitātes pētījumu līdz 90 % no 
pasaules e-atkritumiem ir tikuši 
nelikumīgi tirgoti vai izmesti, jo 
tūkstošiem tonnu e-atkritumu ir nepatiesi 
deklarēti kā lietotas preces; atgādina, ka 
saskaņā ar aplēsēm katru gadu 
352 474 tonnas e-atkritumu tiek 
eksportētas no ES valstīm uz dienvidu 
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puslodes valstīm, kur sociālie, veselības 
un drošības noteikumi ir zemāki nekā tie, 
kas ir spēkā Savienībā; nosoda šo 
nelikumīgo un skandalozo praksi; aicina 
saskaņot Savienībā atkritumu definīciju 
un apvienot centienus tirgus uzraudzības 
jomā, lai novērstu šādu nelikumīgu 
atkritumu eksportu; aicina Komisiju 
ieviest iepirkuma procedūras pienācīgu 
pārbaudi attiecībā uz ES uzņēmumiem, 
kas eksportē lietotus produktus un 
atkritumus, lai nodrošinātu, ka tie visā 
savā vērtību ķēdē ievēro vides un sociālos 
standartus, kas ir līdzvērtīgi Savienībā 
valdošajiem standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Manuel Bompard, Marisa Matias

Atzinuma projekts
7.m punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.m atgādina, ka, lai gan enerģiju 
ražojošas atkritumu pārstrādes iekārtas 
(Waste-to-Energy, WtE) bieži tiek 
popularizētas kā videi 
draudzīgas sistēmas, ilgtermiņā tas nav 
ilgtspējīgs risinājums, jo rezultātā tas bieži 
vien attur no atkritumu rašanās 
novēršanas, kā arī reciklēšanas; uzsver, 
ka WtE tomēr rada atkritumus un jo īpaši 
tādas atliekas, kas ir bīstamas un pakļauj 
riskam darbiniekus un vidi; uzsver, ka 
atsevišķu produktu, piemēram, 
plastmasas, sadedzināšana arī palielina 
CO2 emisijas un gaisa piesārņojumu; 
aicina krasi samazināt WtE sistēmu un 
izslēgt to no aprites ekonomikas sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Atzinuma projekts
7.n punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.n pauž nosodījumu par privātu 
monopolu radīšanu un to, ka turpinās 
enerģijas, ūdens un atkritumu sabiedrisko 
pakalpojumu sadalīšana, ko nesen 
uzskatāmi parādīja uzņēmuma Veolia 
piedāvājums uzņēmuma Suez 
pārņemšanai; mudina atgriezties pie 
atkritumu savākšanas un apstrādes 
publiskās apsaimniekošanas;

Or. en


