
AD\1005900HU.doc PE514.576v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

2013/2113(INI)

18.10.2013

VÉLEMÉNY
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

a környezetben található műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai 
stratégiáról
(2013/2113(INI))

A vélemény előadója: Jean Lambert



PE514.576v02-00 2/5 AD\1005900HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\1005900HU.doc 3/5 PE514.576v02-00

HU

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. mivel az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést 
szorgalmaz;

2. mivel a műanyagipar mintegy 1,6 millió embert foglalkoztat az Unióban;

3. mivel a műanyag-újrafeldolgozó ágazat körülbelül 162 000 munkahelyet teremthet az 
Unióban, amennyiben az újrafeldolgozási arányt 70%-ra emelnék 2020-ra;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós szintű új környezetpolitikai, ökoinnovációs, 
hulladékgazdálkodási és biogazdasági kezdeményezéseket a környezetbarát munkahelyek 
létrehozása érdekében szilárd, társadalmi következményeikre és munkaerő-piaci 
lehetőségeikre – különös tekintettel munkahely-teremtési potenciáljukra és az alapképzés 
és a szakképzés bevezetésének szükségességére – is kiterjedő hatásvizsgálatoknak kell 
megelőzniük;

5. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 stratégiával összhangban a tagállamoknak a 
gazdasági és környezetvédelmi szempontok összehangolásával egyidejűleg támogatást 
kell nyújtaniuk a legnagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező, tisztességes munkát 
biztosító ágazatok fejlesztését előmozdító, különösen pedig a fenntartható gazdaság felé 
vezető átmenetet és a kevésbé erőforrás-igényes gazdaságon belüli fenntartható, minőségi 
munkahelyek létrehozását segítő kezdeményezések számára; felhívja a helyi és a 
regionális hatóságokat, hogy a többféle cél elérése és a környezetbarát munkahelyek e 
folyamaton belüli ösztönzése érdekében hangolják össze a közszolgáltatásokat a 
környezetvédelmi célkitűzésekkel és célokkal;

6. hangsúlyozza, hogy a hulladékokról szóló keretirányelv, a csomagolásról szóló irányelv és 
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv továbbgyűrűző 
hatásaik révén új foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek különböző ágazatokban, tehát 
támogatni kell a kedvező környezet létrejöttét a megfelelő iparágak számára 
munkahelyteremtő potenciáljuk maximális kihasználása érdekében; rámutat, hogy ez 
különösen a fiatalok számára lehetőséget kínál arra, hogy új tevékenységi területeken 
keresztül beilleszkedjenek a munkaerőpiacra; rámutat arra, hogy a hulladékra vonatkozó 
uniós szabályozás maradéktalan végrehajtása évente 72 milliárd eurós megtakarítást 
eredményezhetne, az uniós hulladékgazdálkodási és -újrafeldolgozási ágazat éves 
forgalmát 42 milliárd euróval növelné, és 2020-ig 400 000 munkahelyet teremtene;

7. rámutat arra, hogy nagy lehetőségek rejlenek a körkörös gazdaság modelljében, amely 
azáltal, hogy lehetővé teszi a növekedésnek és az erőforrások kimerülésének egymástól 
való szétválasztását, regeneratív modellként működik, amely az összes ágazatra hatással 
lehet, és a munkahelyteremtés forrásává válhat; hangsúlyozza, hogy a körkörös gazdaság 
előfeltétele a termékekről alkotott felfogásunk radikális megváltozása, és hogy e
változásnak a termék életciklusának összes szakaszában – a környezetbarát tervezéstől a 
javításon és a felújításon át az újrafeldolgozásig – való követéséhez új munkahelyekre van 
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szükség;

8. rámutat arra, hogy az elektromos készülékek újrafeldolgozására vonatkozó szigorú 
európai szabályok gyakran azzal a következménnyel járnak, hogy az elektromos hulladék 
jelentős részét az emberre és a természetre nézve rettenetes körülmények között dolgozzák 
fel újra Nyugat-Afrikában; sürgeti, hogy a jövőben az Unión belüli szigorúbb 
ellenőrzésekkel vessenek véget ennek a gyakorlatnak; úgy véli, hogy a Kínához és 
Malajziához hasonló országok környezetvédelmi jogszabályainak a fogyasztóktól 
származó mosatlan műanyag behozatalát érintő változása jelentős lendületet adhat az
Unión belüli hulladékhasznosításba és újrafeldolgozásba való beruházás fokozásához és a 
további munkahelyteremtéshez;

9. emlékeztet arra, hogy a hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok jobb végrehajtása 
hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, így a munkahelyteremtéshez is; hangsúlyozza, hogy 
munkaerő-igényes ágazatként az újrafeldolgozás és az újrafelhasználás a munkahelyek 
jelentős forrása lehet, és a legmegfelelőbb esetekben előnyben kell részesíteni az EU 
felülvizsgált hulladékpolitikai keretében;

10. ugyanakkor rámutat arra, hogy az újrafeldolgozó ágazatban rejlő foglalkoztatási potenciál 
nem áshatja alá az ágazat erőforrás-intenzitásának és erőforrásoktól való függőségének 
csökkentésére irányuló elsődleges erőfeszítéseket, amely kihívás szintén kínál új 
foglalkoztatási lehetőségeket;

11. emlékeztet arra, hogy a műanyaggyártásban (nem utolsósorban a nanotechnológia 
területén) jelenleg megvalósuló újítások és ezek műanyaghulladékok kezelésére gyakorolt 
hatásai új kihívásokat vetnek fel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében, 
és felhívja a Bizottságot, hogy a műanyaghulladékokkal kapcsolatos jövőbeli fellépése 
során az összes érintett személyre – munkavállalóra, szolgáltatóra és bármilyen formában 
működő önálló vállalkozóra – vonatkozó, kielégítő európai munkaügyi és 
egészségvédelmi normák révén gondoskodjon e kockázatok megfelelő kezeléséről;

12. kiemelten fontosnak tartja a jövőbeni munkaerő-piaci szükségletek és képzettséggel 
kapcsolatos jövőbeli követelmények azonosítását; hangsúlyozza a munkavállalók 
képzettségét a munkaerőpiac jövőbeli szükségleteivel összehangoló stratégiák 
szükségességét; e tekintetben kiemeli, hogy a kevésbé erőforrás-igényes gazdaságra való 
áttérés által támasztott kihívásoknak való megfelelés érdekében az ökoinnováció
felfutásához és az EU hulladékokkal kapcsolatos jogszabályainak helyes végrehajtásához 
megfelelő szintű képzés és képességek szükségesek; javasolja a tagállamoknak, hogy a 
körkörös gazdaság modelljét integrálják szakképzési rendszereikbe; rámutat arra, hogy a 
képzés révén javítható az újrafeldolgozás területén végzett munka érzékelt státusza, 
valamint elősegíthetők a személyzet megtartását, illetve az egészségvédelmet és a 
biztonságot célzó intézkedések; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
által 2013 februárjában bemutatott szociális beruházási csomaggal összhangban az 
Európai Szociális Alap a szakképzés és a munkahelyi oktatás előmozdítása révén hasznos 
segítséget nyújthat a kevésbé erőforrás-igényes iparon belüli fenntartható, minőségi 
munkahelyek iránti kereslet kielégítésében.



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

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 17.10.2013

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

33
2
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok 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

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Csaba Sógor, 
Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig


