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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” aicināts īstenot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi;

2. tā kā plastmasas ražošanas nozarē Eiropā ir nodarbināti apmēram 1,6 miljoni cilvēku;

3. tā kā plastmasas otrreizēja pārstrāde ES varētu radīt līdz 162 000 darbvietu, ja otrreizējās 
pārstrādes proporcija līdz 2020. gadam pieaugtu līdz 70 %;

4. uzsver, ka pirms jaunām vides, ekoinovāciju, atkritumu apsaimniekošanas un 
bioekonomikas politikas iniciatīvām ES līmenī ir jāveic visaptverošs ietekmes 
novērtējums, tostarp par sociālo ietekmi un darba tirgus iespējām, jo īpaši attiecībā uz 
darbvietu radīšanas potenciālu un nepieciešamību ieviest sākotnējo apmācību un 
profesionālo apmācību jomā, lai radītu „zaļās” darbvietas;

5. atgādina, ka dalībvalstīm, cenšoties samierināt ekonomiskos un vides jautājumus, būtu 
jāatbalsta iniciatīvas, kas veicina attīstību tādās nozarēs, kurās ir visaugstākais pienācīgas 
nodarbinātības potenciāls un kuras jo īpaši palīdz pārejā uz ilgtspējīgu ekonomiku un 
ilgtspējīgu kvalitatīvu darbvietu izveidē no resursiem mazāk atkarīgā ekonomikā, 
atbilstīgi stratēģijai „Eiropa 2020”; aicina vietējās un reģionālās iestādes saskaņot 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar vides aizsardzības uzdevumiem un mērķiem, lai 
sasniegtu vairākus mērķus vienlaicīgi un veicinātu „zaļo” darbvietu izveidi;

6. uzsver, ka Atkritumu pamatdirektīvā, Iepakojuma direktīvā un EEIA direktīvā noteiktie 
mērķi dod iespējas jaunu darbvietu radīšanai vairākās ekonomikas nozarēs, pateicoties 
plašākai ietekmei, un tāpēc būtu jāveicina attiecīgām nozarēm labvēlīgi apstākļi, lai tās 
varētu pilnībā īstenot savu darbvietu radīšanas potenciālu; uzsver, ka šādi jo īpaši 
jauniešiem tiktu sniegtas iespējas iesaistīties jaunās nodarbinātības nozarēs un tādējādi 
iekļauties darba tirgū; norāda, ka, pilnīgi ieviešot ES tiesību aktus atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, gadā varētu ietaupīt EUR 72 miljardus, palielināt ES atkritumu 
apsaimniekošanas un otrreizējās pārstrādes nozares gada apgrozījumu par 
EUR 42 miljardiem, kā arī līdz 2020. gadam izveidot vairāk nekā 400 000 darbvietu;

7. uzsver aprites ekonomikas potenciālu, jo, tā kā tas ļauj atdalīt izaugsmi no resursu 
izsmelšanas, tas ir atjaunošanās modelis, kas var ietekmēt visas nozares un veicināt 
darbvietu izveidi; uzsver, ka aprites ekonomika nozīmē to, ka ir pilnībā jāizmaina 
attieksme pret produktu, un ka, lai nodrošinātu šīs izmaiņas visos produkta dzīves cikla 
posmos, sākot no ekokoncepcijas līdz remontam, pārpakošanai, un visbeidzot 
pārstrādei — būs vajadzīgas jaunas darbvietas;

8. norāda, ka stingrie noteikumi attiecībā uz elektroierīču otrreizēju pārstrādi Eiropā bieži 
noved pie tā, ka liela daļa elektroierīču atkritumu tiek otrreiz pārstrādāti Rietumāfrikā, ļoti 
negatīvi ietekmējot gan iedzīvotājus, gan dabu; aicina, lai turpmāk Eiropas Savienībā šī 
prakse tiktu novērsta, piemērojot stingrāku kontroli; uzskata, ka izmaiņas ar vidi saistītos 
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tiesību aktos tādās valstīs kā Ķīna un Malaizija attiecībā uz nemazgātu, izlietotu 
plastmasas izstrādājumu importu varētu sniegt svarīgu impulsu lielākai līdzekļu 
ieguldīšanai reģenerācijā un otrreizējā pārstrādē, kā arī jaunu darbvietu radīšanā Eiropas 
Savienībā;

9. atgādina, ka ES tiesību aktu atkritumu apsaimniekošanas jomā efektīvāka īstenošana 
veicinās ekonomisko attīstību un tādējādi arī darbvietu radīšanu; uzsver, ka otrreizēja 
pārstrāde un otrreizēja izmantošana — nozares, kurām nepieciešams daudz darbaspēka, 
varētu būt nozīmīgas darbvietu radīšanā, tāpēc, pārskatot ES atkritumu pamatdirektīvu, 
tām vispiemērotākajā veidā būtu jāparedz īpašs atbalsts;

10. uzsver, ka otrreizējās pārstrādes nozarei piemītošais potenciāls izveidot darbvietas 
nedrīkst nomākt centienus samazināt resursu izmantošanas intensitāti un atkarību no tiem, 
jo arī šādā veidā iespējams radīt jaunas darbvietas;

11. atgādina, ka pašreizējās inovācijas plastmasas ražošanas jomā (ne tikai saistībā ar 
nanotehnoloģijām) un to ietekme uz plastmasas atkritumu apsaimniekošanu rada jaunus 
izaicinājumus veselības un darba drošības jomā, un aicina Komisiju attiecīgi ņemt vērā 
šos apdraudējumus turpmākajos pasākumos saistībā ar plastmasas atkritumiem, nosakot 
pienācīgus Eiropas darba un veselības aizsardzības standartus visām iesaistītajām 
personām — darba ņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem un pašnodarbinātām personām;

12. uzskata, ka darba tirgus nākotnes vajadzību, kā arī kompetenču vajadzību apzināšana ir 
ļoti svarīga; uzsver, ka ir jāizstrādā stratēģijas, lai panāktu atbilstību starp darbinieku 
kompetencēm un darba tirgus vajadzībām nākotnē; šajā saistībā uzsver, ka, lai risinātu 
grūtības, ko rada pāreja uz ekonomiku ar zemu resursu izmantošanas intensitāti, ir 
nepieciešams atbilstīgs apmācības un prasmju līmenis — lai ekoinovācijas plauktu un 
zeltu un ES tiesību akti atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktu pareizi īstenoti; iesaka 
dalībvalstīm iekļaut aprites ekonomikas modeli savās profesionālās apmācības 
programmās; norāda, ka apmācības var uzlabot priekšstatus par darbu otrreizējās 
pārstrādes jomā, kā arī var palīdzēt veicināt personāla stabilitāti un veselības un drošības 
aizsardzību; šajā sakarā atgādina, ka, veicinot profesionālo apmācību un apmācību darba 
vietās, Eiropas Sociālajam fondam būtu jāpalīdz apmierināt pieprasījumu pēc ilgtspējīgām 
kvalitatīvām darbvietām rūpniecībā ar zemāku resursu izmantošanas intensitāti atbilstīgi 
„Sociālo investīciju paketei”, ar kuru Komisija iepazīstināja 2013. gada februārī.
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