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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. arvestades, et strateegia „Euroopa 2020” nõuab arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu;

2. arvestades, et plastitööstus annab ELis tööd ligikaudu 1,6 miljonile inimesele;

3. arvestades, et plasti ringlussevõtu sektor võiks ELis luua umbes 162 000 uut töökohta, 
juhul kui ringlussevõtu määra suurendataks 2020. aastaks 70%-ni;

4. rõhutab, et uutele ELi tasandi keskkonnapoliitika, ökoinnovatsiooni, jäätmekäitluse ja 
biomajanduse alastele algatustele peaks eelnema usaldusväärne mõjuhinnang muu hulgas 
sotsiaalsete tagajärgede ja tööturu võimaluste kohta, milles käsitletaks eelkõige 
töökohtade loomise potentsiaali ning keskkonnasäästlike töökohtade loomiseks vajaliku 
alus- ja kutseõppe tarvidust;

5. tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid keskkonna- ja majanduslikke aspekte ühitades 
toetama algatusi, mis lihtsustavad suurima inimväärse tööhõive potentsiaaliga 
valdkondade arengut ja eriti neid, mis aitavad kaasa majanduse jätkusuutlikumaks 
muutmisel ja jätkusuutlike kvaliteetsete töökohtade loomisel vähem ressursimahukas 
majanduses kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”; palub kohalikel ja piirkondlikel 
ametiasutustel viia avalike teenuste osutamist käsitlevad sätted kooskõlla keskkonnaalaste 
eesmärkide ja püüdlustega, et saavutada mitu eesmärki korraga ning ergutada seega 
keskkonnasäästlike töökohtade loomist;

6. rõhutab, et jäätmete raamdirektiivis, pakendidirektiivis ja elektroonikaromude direktiivis 
püstitatud eesmärkidega nähakse ülekanduva mõju abil ette uute tööhõivevõimaluste 
loomist erinevates majandussektorites, seega tuleks edendada asjaomaste tööstusharude 
soodustavat keskkonda, et nad saaksid täielikult ära kasutada oma töökohtade loomise 
potentsiaali; rõhutab, et see avab eeskätt noorte jaoks võimalusi neid uute 
tegevusvaldkondade kaudu tööturule integreerida; juhib tähelepanu sellele, et jäätmeid 
käsitlevate ELi õigusaktide täieliku rakendamisega oleks võimalik säästa aastas 72 
miljardit eurot, suurendada ELi jäätmekäitlus- ja ringlussevõtusektori aastakäivet 42 
miljardi euro võrra ning luua 2020. aastaks üle 400 000 uue töökoha;

7. rõhutab ringmajanduse mudeli potentsiaali, mis on kõiki sektoreid mõjutav ja töökohtade 
loomise allikaks olev regenereeriv mudel, kuna see võimaldab lõpetada majanduskasvu 
sõltuvuse loodusvarade kasutamisest; rõhutab, et ringmajandus eeldab täielikku muutust 
meie ettekujutuses toote olemuse kohta ning et on vaja luua uusi töökohti toote olelusringi 
kõikides etappides – keskkonnasõbralikust disainist parandamiseni, taaspakkimisest 
ringlussevõtuni;

8. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa elektriseadmete ringlussevõttu käsitlevad ranged 
sätted tekitavad sageli olukorra, kus suur osa elektriseadmete romudest võetakse ringlusse 
nii inimese kui ka looduse jaoks halvimates tingimustes Lääne-Aafrikas; nõuab, et ELi 
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rangem kontroll takistaks tulevikus sellist tegevust; on seisukohal, et pesemata 
tarbimisjärgse plasti impordile kohaldatavate keskkonnaalaste õigusaktide muutmine 
sellistes riikides nagu Hiina ja Malaisia võib anda olulise tõuke suuremaks 
investeeringuks taaskasutusse ja ringlussevõttu ELis ning täiendavate tööhõivevõimaluste 
loomiseks;

9. tuletab meelde, et jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide täiustatud rakendamine aitab kaasa 
majanduskasvule ja seega ka töökohtade loomisele; rõhutab, et ringlussevõtt ja 
korduskasutamine kui tööjõumahukad tööstusharud võivad olla olulised töökohtade 
loomise allikad ja seda tuleks jäätmeid käsitleva ELi muudetud raamistiku asjakohastes 
osades soodustada;

10. rõhutab siiski, et ringlussevõtusektori tööhõivepotentsiaal ei tohiks mõjuda negatiivselt 
püüdlusele vähendada ressursside kasutusintensiivsust ja esmajoones sektori sõltuvust 
ressurssidest – ülesanne, mis pakub samuti uusi tööhõivevõimalusi;

11. tuletab meelde, et praegu plasttoodete tootmisel (sealhulgas nanotehnoloogia valdkonnas) 
kasutusele võetavad uuendused ja nende mõju plastjäätmete käitlemisele toovad endaga 
kaasa uusi probleeme tervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, ning kutsub komisjoni üles 
tulevastes plastjäätmeid käsitlevates meetmetes neile ohtudele reageerima, kehtestades 
kõikide selles valdkonnas tegutsevate isikute – töötajate, teenuse osutajate ja füüsilisest 
isikust ettevõtjate jaoks asjakohased Euroopa töö- ja tervisekaitsestandardid;

12. on seisukohal, et esmajärjekorras tuleb kindlaks teha tööturu tulevased vajadused ja 
vajaminevad oskused; rõhutab vajadust strateegiate järele, mis võimaldavad viia töötajate 
oskused vastavusse tööturu tulevaste vajadustega; rõhutab sellega seoses, et vähem 
ressursimahukale majandusele üleminekuga seotud probleemide lahendamiseks on vaja 
sobival tasemel väljaõpet ja oskusi, et tagada ökoinnovatsiooni elujõuline arenemine ja 
jäätmeid käsitlevate ELi õigusaktide nõuetekohane rakendamine; soovitab liikmesriikidel 
kaasata ringmajanduse mudel oma kutseõppe kavadesse; märgib, et koolitus võib 
parandada ringlussevõtu sektori töökohtade üldist staatust ning aidata parandada töötajate 
töökohal hoidmist ning tervise- ja ohutusnõuete täitmist; tuletab sellega seoses meelde, et 
Euroopa Sotsiaalfond peaks kutseõpet ja väljaõpet töökohal edendades aitama kooskõlas 
2013. aasta veebruaris komisjoni esitatud sotsiaalsete investeeringute paketiga rahuldada 
nõudlust jätkusuutlike kvaliteetsete töökohtade järele vähem ressursimahukas majanduses.
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