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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. overwegende dat de Europa 2020-strategie streeft naar slimme, duurzame en inclusieve 
groei;

2. overwegende dat de kunststoffensector in de EU ongeveer 1,6 miljoen mensen 
tewerkstelt;

3. overwegende dat de recyclingsector voor kunststoffen in de EU ongeveer 162 000 banen 
zou kunnen scheppen als het recyclingpercentage tegen 2020 zou toenemen tot 70%;

4. benadrukt dat nieuwe initiatieven op EU-niveau inzake milieubeleid, eco-innovatie, 
afvalbeheer en de bio-economie moeten worden voorafgegaan door degelijke 
beoordelingen van de impact ervan, onder meer op de maatschappij en de arbeidsmarkt, in 
het bijzonder met betrekking tot het werkgelegenheidsscheppend potentieel ervan en de 
invoering van de basis- en beroepsopleidingen die nodig zijn om groene banen te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat de lidstaten economie en ecologie met elkaar moeten verenigen en 
conform de Europa 2020-strategie initiatieven moeten ondersteunen die de ontwikkeling 
van de sectoren met het grootste werkgelegenheidspotentieel voor degelijke banen 
bevorderen en die met name bijdragen tot de overgang naar een duurzame economie en tot 
het scheppen van duurzame, kwaliteitsvolle banen in een economie die zuiniger omspringt 
met hulpbronnen; verzoekt de plaatselijke en regionale autoriteiten om de verstrekking 
van openbare diensten op eenzelfde lijn te brengen met de streefdoelen en doelstellingen 
op het vlak van milieu, zodat er meerdere doelstellingen tegelijk worden bereikt, en hierbij 
groene banen te stimuleren;

6. onderstreept dat de streefdoelen die zijn vastgesteld in de kaderrichtlijn inzake 
afvalstoffen, de verpakkingsrichtlijn en de AEEA-richtlijn, via een overloopeffect kansen 
bieden voor nieuwe banen in diverse sectoren van de economie, en dat er daarom moet 
worden gezorgd voor een positief klimaat voor de betrokken bedrijfstakken zodat zij hun 
potentieel voor het scheppen van banen ten volle kunnen benutten; beklemtoont dat met 
name jonge mensen hierdoor de kans krijgen om een nieuwe professionele activiteit uit te 
oefenen en aldus in de arbeidsmarkt te worden opgenomen; wijst erop dat de volledige 
uitvoering van de EU-afvalwetgeving jaarlijks een besparing van 72 miljard euro zou 
kunnen opleveren, de jaarlijkse omzet van de afvalbeheer- en recyclingsector in de EU
met 42 miljard euro zou kunnen verhogen en tegen 2020 ruim 400 000 banen zou kunnen 
creëren;

7. benadrukt het potentieel van het model van de kringloopeconomie, dat doordat het de 
groei kan loskoppelen van een uitputting van de hulpbronnen, een herstellend model 
vormt en als een bron van werkgelegenheidschepping een impact kan hebben op alle 
sectoren; onderstreept dat de kringloopeconomie uitgaat van een totale verandering van 
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onze opvatting van producten en dat er hiertoe in alle levensfasen van producten, van 
ecologisch ontwerp via reparatie en herverpakking tot recycling, nieuwe banen zullen 
nodig zijn;

8. wijst erop dat de strenge voorschriften voor het recyclen van elektronische apparatuur in 
Europa er vaak toe leiden dat een groot gedeelte van het elektrische afval onder uiterst 
schadelijke omstandigheden voor mens en natuur in West-Afrika wordt gerecycled; 
verzoekt om dergelijke praktijken in de toekomst aan de hand van strengere controles in 
de EU aan banden te leggen; is van mening dat veranderingen in de milieuwetgeving van 
landen zoals China en Maleisië betreffende de invoer van ongewassen kunststofproducten 
na consumptie een belangrijke stimulans zouden kunnen betekenen voor grotere 
investeringen op het vlak van terugwinning en recycling in de EU en het scheppen van 
bijkomende banen;

9. herinnert eraan dat een betere uitvoering van de EU-wetgeving inzake afval zal bijdragen 
tot economische ontwikkeling en dus tot het scheppen van banen; benadrukt dat recycling 
en hergebruik – beide arbeidsintensieve sectoren – belangrijke bronnen van banen kunnen 
zijn en moeten worden bevorderd waar dit het beste past in het herziene EU-kader voor 
afval;

10. onderstreept echter dat het tewerkstellingspotentieel van de recyclingsector geen rem mag 
zetten op de prioritaire inspanningen om het intensieve gebruik en de afhankelijkheid van 
natuurlijke hulpbronnen te beperken – een uitdaging die eveneens nieuwe 
tewerkstellingsmogelijkheden biedt;

11. herhaalt dat de innovaties die zich momenteel voordoen in de kunststofproductie (met 
name op het gebied van de nanotechnologie) en de gevolgen hiervan voor het beheer van 
kunststofafval nieuwe problemen inzake gezondheid en veiligheid op het werk doen 
ontstaan, en verzoekt de Commissie deze problemen terdege in aanmerking te nemen in 
het kader van toekomstige maatregelen inzake kunststofafval door onder meer gepaste 
Europese normen op te stellen voor arbeids- en gezondheidsbescherming voor alle 
betrokken werknemers, dienstverleners en zelfstandigen;

12. beschouwt de identificatie van de toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt en de 
toekomstige behoefte aan vaardigheden als een prioriteit; wijst op het belang van 
strategieën waarmee de vaardigheden van werknemers worden afgestemd op de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt; onderstreept in dit verband dat er passende 
niveaus van opleiding en vaardigheden vereist zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de 
uitdagingen die gepaard gaan met de overgang naar een grondstoffenzuiniger economie, 
zodat eco-innovaties zich onbelemmerd kunnen ontwikkelen en de EU-wetgeving inzake 
afval correct wordt uitgevoerd; beveelt de lidstaten aan het model van de 
kringloopeconomie op te nemen in hun beroepsopleidingprogramma's; merkt op dat 
opleiding het imago van banen in de recyclingsector kan verbeteren en kan bijdragen tot 
het behoud van personeel en tot betere praktijken op het vlak van gezondheid en 
veiligheid; herinnert er in deze context aan dat het Europees Sociaal Fonds middels de 
bevordering van beroepsopleiding en leren op de werkplek moet helpen voldoen aan de 
vraag naar duurzame en kwaliteitsvolle banen in een grondstoffenzuiniger economie, in 
overeenstemming met het sociaal investeringspakket dat de Commissie in februari 2013 
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heeft voorgesteld.
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