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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. der henviser til, at Europa 2020-strategien opfordrer til intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst;

2. der henviser til, at plasticindustrien i EU beskæftiger ca. 1,6 mio. mennesker;

3. der henviser til, at sektoren for genanvendelse af plastic ville kunne skabe omkring 
162 000 arbejdspladser i EU, hvis recirkuleringshastigheden blev øget til 70 % inden 
2020;

4. understreger, at der forud for nye initiativer på EU-niveau vedrørende miljøpolitik, 
miljøinnovation, affaldshåndtering og bioøkonomi bør gennemføres grundige 
konsekvensanalyser, herunder af deres sociale konsekvenser og 
arbejdsmarkedsmuligheder, navnlig hvad angår potentialet for jobskabelse og behovet for 
indførelse af grundlæggende uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på at skabe 
grønne job;

5. minder om, at medlemsstaterne, samtidig med at de forener økonomiske og miljømæssige 
spørgsmål, støtter initiativer, som fremmer udviklingen af sektorer med det største 
beskæftigelsespotentiale for anstændigt arbejde, og som især bidrager til overgangen til en 
bæredygtig økonomi samt skabelsen af bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet i en 
mindre ressourceintensiv økonomi i overensstemmelse med Europa 2020-strategien; 
opfordrer lokale og regionale myndigheder til at samordne udbuddet af offentlige tjenester 
med miljømålene med henblik på at opfylde en lang række mål og samtidig fremme 
grønne job;

6. understreger, at de fastlagte mål i rammedirektivet om affald, emballagedirektivet samt 
direktivet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE) som følge af en spillover-effekt 
skaber muligheder for ny beskæftigelse i forskellige økonomiske sektorer, hvorfor der bør 
arbejdes for at skabe gunstige forhold i de relevante industrier, således at de kan udnytte 
deres fulde jobskabelsespotentiale; understreger, at dette især giver unge mulighed for at 
beskæftige sig med nye områder og derved integrere sig på arbejdsmarkedet; påpeger, at 
en fuldstændig gennemførelse af EU's affaldslovgivning vil kunne spare 72 mia. EUR om 
året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor med 42 
mia. EUR og skabe over 400 000 arbejdspladser senest i 2020;

7. understreger potentialet i den cirkulære økonomi, eftersom den muliggør en afkobling 
mellem vækst og udtømning af ressourcer, og derved er en regenerativ model, der kan 
påvirke alle øvrige sektorer og udgøre en kilde til jobskabelse; understreger, at den 
cirkulære økonomi forudsætter en fuldstændig ændring af vores opfattelse af et produkt, 
og at der vil skulle skabes nye arbejdspladser for at følge op på denne ændring gennem 
hele produktets levetid – fra det miljøvenlige design til reparation, ompakning og 
genanvendelse;
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8. påpeger, at de strenge bestemmelser for genanvendelse af elektronisk udstyr i Europa ofte 
medfører, at en betydelig del af det elektriske affald genanvendes i Vestafrika under 
omstændigheder, der er yderst skadelige for mennesker og natur; kræver, at der indføres 
strengere kontrol i EU for at forhindre denne praksis i fremtiden; mener, at de ændringer i 
miljølovgivningen, som foretages i lande såsom Kina og Malaysia, og som vedrører 
import af uvasket plastic efter forbrug, kan skabe en væsentlig impuls til øget investering i 
genanvendelse og genbrug inden for EU samt til yderlige jobskabelse;

9. minder om, at en bedre gennemførelse af EU-lovgivningen om affald vil bidrage til 
økonomisk udvikling og derved til jobskabelse; understreger, at genbrug og 
genanvendelse, som begge er arbejdskraftintensive sektorer, kan være vigtige jobkilder og 
bør tilgodeses, hvor det er mest hensigtsmæssigt, i EU's reviderede rammedirektiv om 
affald;

10. understreger imidlertid, at beskæftigelsespotentialet i genanvendelsessektoren på ingen 
måde ikke bør undergrave bestræbelserne på at mindske ressourceintensiteten og 
afhængigheden, hvilket er en udfordring, der ligeledes rummer nye 
beskæftigelsesmuligheder;

11. fremhæver, at de innovationer, der for øjeblikket finder sted i plasticproduktion, især 
inden for nanoteknologi, og deres indvirkning på håndteringen af plasticaffald skaber nye 
udfordringer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og opfordrer Kommissionen til 
at tage disse udfordringer i betragtning ved fremtidige foranstaltninger i forbindelse med 
plasticaffald ved hjælp af hensigtsmæssige europæiske beskæftigelses- og 
sundhedsbeskyttelsesstandarder for alle involverede enkeltpersoner, herunder 
arbejdstagere, tjenesteydere samt selvstændige erhvervsdrivende;

12. mener, at det først og fremmest skal undersøges, hvilke behov der findes på fremtidens 
arbejdsmarked, og hvilke færdigheder der behøves; understreger behovet for strategier til 
at matche arbejdstagernes færdigheder med arbejdsmarkedets fremtidige behov; 
understreger i den forbindelse, at der er behov for et passende uddannelses- og 
kompetenceniveau med henblik på at tackle de udfordringer, som overgangen til en 
mindre ressourceintensiv økonomi medfører, for at få miljøinnovationer til at bære frugt 
og for at gennemføre EU's affaldslovgivning korrekt; henstiller, at medlemsstaterne 
indfører modellen om cirkulær økonomi i deres erhvervsuddannelsesordninger; bemærker, 
at uddannelse kan forbedre opfattelsen af status forbundet med arbejde i 
genanvendelsessektoren og styrke fastholdelsen af personale samt forbedre sundheds- og 
sikkerhedsmæssig praksis; minder i denne forbindelse om, at Den Europæiske Socialfond 
gennem fremme af erhvervsuddannelse og læring på arbejdspladsen bør hjælpe med at 
tilfredsstille efterspørgslen efter varige kvalitetsjob i den mindre ressourceintensive 
industri i overensstemmelse med den sociale investeringspakke, som Kommissionen 
fremlagde i februar 2013.



AD\1005900DA.doc 5/5 PE514.576v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 17.10.2013

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

33
2
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, 
Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole 
Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, 
Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, 
Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas 
Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, 
Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Csaba Sógor, 
Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig


