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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. kadangi strategija „Europa 2020“ skatinamas pažangus, tvarus ir integracinis augimas;

2. kadangi ES plastiko pramonės sektoriuje dirba maždaug 1,6 mln. žmonių;

3. kadangi ES plastiko perdirbimo pramonės sektoriuje galėtų būti sukurta maždaug 
162 000 darbo vietų, jeigu iki 2020 m. perdirbimo rodiklis padidėtų iki 70 proc.;

4. pabrėžia, kad prieš imantis ES lygmens naujų aplinkosaugos politikos, ekologinių 
inovacijų, atliekų tvarkymo ir bioekonomikos iniciatyvų reikėtų atlikti patikimus poveikio 
vertinimus, įskaitant iniciatyvų socialines pasekmes ir jų sudaromas darbo rinkos 
galimybes, o ypač atsižvelgiant į darbo vietų kūrimo potencialą ir poreikį pradėti pirminį 
ir profesinį rengimą, kad būtų kuriamos ekologiškos darbo vietos;

5. primena, kad valstybės narės, derindamos ekonomikos ir aplinkosaugos aspektus, turėtų 
remti iniciatyvas, sudarančias geresnes sąlygas vystytis sektoriams, kuriuose yra 
daugiausia deramo darbo galimybių, ir visų pirma padedančias pereiti prie tvarios 
ekonomikos ir kurti tvarias, kokybiškas mažiau išteklių naudojančios ekonomikos darbo 
vietas pagal strategiją „Europa 2020“; ragina vietos ir regionų valdžios institucijas derinti 
viešųjų paslaugų nuostatas su aplinkosaugos tiksliniais rodikliais ir uždaviniais, kad per šį 
procesą būtų pasiekta daug tikslų ir skatinama kurti ekologiškas darbo vietas;

6. pabrėžia, kad Atliekų pagrindų direktyvoje, Pakuočių direktyvoje ir EEĮA direktyvoje 
nustatyti tikslai turi papildomą poveikį – sukuria naujų darbo vietų galimybes įvairiuose 
ekonomikos sektoriuose, todėl reikėtų palaikyti atitinkamiems sektoriams palankias 
sąlygas, kad jie galėtų išnaudoti visas savo darbo vietų kūrimo galimybes; pabrėžia, kad 
taip visų pirma jaunimui atsiranda galimybių per naujas veiklos sritis integruotis į darbo 
rinką; pažymi, kad, visiškai įgyvendinus ES atliekų tvarkymo teisės aktus, būtų 
sutaupoma 72 mlrd. EUR per metus, metinė ES atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektorių 
apyvarta padidėtų 42 mlrd. EUR ir iki 2020 m. būtų sukurta daugiau nei 400 000 darbo 
vietų;

7. pabrėžia žiedinės ekonomikos modelio potencialą – tai yra atkuriamasis modelis, kuris 
gali daryti poveikį visiems sektoriams ir skatinti kurti darbo vietas, nes taikant šį modelį 
augimą galima atsieti nuo išteklių eikvojimo; pabrėžia, kad žiedinė ekonomika visiškai 
keičia mūsų supratimą apie produktus ir kad reikės naujų darbo vietų visais produkto 
gyvavimo etapais – nuo ekologinio projektavimo, remonto ir perpakavimo iki perdirbimo;

8. pažymi, kad Europoje taikomų griežtų elektros prietaisų perdirbimo taisyklių pasekmė 
dažnai būna ta, kad didelė dalis elektros įrangos atliekų perdirbama Vakarų Afrikoje 
tokiomis sąlygomis, kurios ypač kenkia žmonėms ir gamtai; ragina ES vykdyti griežtesnę 
kontrolę, kad ateityje būtų užkirstas kelias tokiai praktikai; mano, kad tokiose šalyse, kaip 
Kinija ir Malaizija, aplinkos teisės aktų, susijusių su neišplauto, suvartoto plastiko 
importu, pakeitimai galėtų suteikti svarbų postūmį daugiau investuoti į atliekų 
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panaudojimą ir perdirbimą ES ir sukurti papildomų darbo vietų;

9. primena, kad geresnis ES teisės aktų dėl atliekų įgyvendinimas prisidėtų prie ekonominio 
vystymosi, taigi ir darbo vietų kūrimo; pabrėžia, kad perdirbimo ir pakartotinio 
panaudojimo sektoriai (abiems sektoriams reikia daug darbo jėgos) gali būti svarbiais 
darbo vietų šaltiniais ir tinkamiausiais atvejais persvarstytoje ES atliekų sistemoje jiems 
turėtų būti skiriama pirmenybė;

10. tačiau pabrėžia, kad įsidarbinimo perdirbimo sektoriuje galimybės neturėtų pakenkti 
pastangoms sumažinti išteklių naudojimo intensyvumą ir visų pirma priklausomybę, nes 
šis uždavinys taip pat sudaro naujų užimtumo galimybių;

11. primena, kad plastiko gamyboje pradėtos taikyti inovacijos (ypač nanotechnologijų 
srityje) ir jų poveikis plastiko atliekų tvarkymui kelia naujus iššūkius sveikatai ir saugai 
darbe, ir ragina Komisiją atitinkamai reaguoti į šiuos pavojus, kai ji imsis veiksmų dėl 
plastiko atliekų ateityje, ir nustatyti tinkamus europinius darbo saugos ir sveikatos 
apsaugos standartus visiems susijusiems asmenims – darbuotojams, paslaugų teikėjams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims;

12. mano, kad svarbiausia nustatyti būsimus darbo rinkos poreikius ir gebėjimus, kurių reikės 
ateityje; pabrėžia, kad reikia parengti strategijas, kaip užtikrinti, kad darbuotojų gebėjimai 
atitiktų būsimus darbo rinkos poreikius; pabrėžia, kad siekiant išspręsti problemas, 
kylančias dėl perėjimo prie mažiau išteklių naudojančios ekonomikos, ir norint, kad 
klestėtų ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai įgyvendinami ES atliekų srities teisės 
aktai, reikia tinkamo parengimo ir gebėjimų; rekomenduoja valstybėms narėms žiedinės 
ekonomikos modelį įtraukti į savo profesinio rengimo priemones; pažymi, kad rengimas 
gali pagerinti suvokiamą darbo perdirbimo sektoriuje statusą, padėti išlaikyti darbuotojus 
ir pagerinti sveikatos ir saugos praktiką; todėl primena, kad skatinant profesinį rengimą ir 
darbu pagrįstą mokymąsi Europos socialinis fondas turėtų padėti tenkinti tvarių, 
kokybiškų mažiau išteklių naudojančios ekonomikos darbo vietų paklausą pagal socialinių 
investicijų teisės aktų rinkinį, kurį Komisija pateikė 2013 m. vasario mėn.
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