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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. întrucât în cadrul strategiei Europa 2020 se solicită o creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii;

2. întrucât în industria materialelor plastice din UE lucrează aproximativ 1,6 milioane de 
persoane;

3. întrucât sectorul reciclării materialelor plastice ar putea crea circa 162 000 de locuri de 
muncă în UE în cazul în care rata de reciclare ar crește la 70% până în 2020;

4. subliniază faptul că noile inițiative în domeniul politicii de mediu, al ecoinovării, al 
gestionării deșeurilor și al bioeconomiei de la nivelul UE ar trebui să fie precedate de 
evaluări de impact solide, inclusiv în ceea ce privește consecințele lor pe plan social și 
oportunitățile pe care le creează pe piața muncii, în special în privința potențialului în 
materie de creare de locuri de muncă și a necesității introducerii formării inițiale și 
profesionale, cu scopul de a se crea locuri de muncă verzi;

5. reamintește că statele membre ar trebui, asigurând reconcilierea aspectelor de mediu cu 
cele economice, să sprijine inițiativele care facilitează dezvoltarea sectoarelor cu cel mai 
ridicat potențial de ocupare a forței de muncă în condiții decente și, în special, care 
contribuie la tranziția către o economie sustenabilă și crearea de locuri de muncă 
sustenabile și de calitate într-o economie cu o utilizare mai puțin intensă a resurselor, în 
conformitate cu strategia Europa 2020; solicită autorităților locale și regionale să 
coordoneze dispozițiile privind serviciul public cu obiectivele de mediu pentru a îndeplini 
obiective multiple și a stimula locurile de muncă verzi în cadrul acestui proces;

6. subliniază faptul că obiectivele stabilite în Directiva-cadru privind deșeurile, în Directiva 
privind ambalajele și în Directiva DEEE creează oportunități de noi locuri de muncă în 
diferite sectoare ale economiei printr-un efect de propagare și, prin urmare, ar trebui 
promovate medii propice pentru industriile relevante pentru ca acestea să-și poată exploata 
din plin potențialul de creare a unor locuri de muncă; subliniază că aceasta oferă în special 
tinerilor șansa de a se integra pe piața muncii prin implicarea în noi domenii de activitate; 
subliniază că implementarea integrală a legislației UE în domeniul deșeurilor ar putea 
determina realizarea unor economii de 72 de miliarde EUR pe an, ar spori cifra de afaceri 
anuală a sectorului gestionării și reciclării deșeurilor din UE cu 42 de miliarde EUR și ar 
duce la crearea a peste 400 000 de locuri de muncă până în 2020;

7. subliniază potențialul modelului de economie circulară care, datorită faptului că permite 
decuplarea creșterii de epuizarea resurselor, constituie un model regenerator care poate 
avea un impact asupra tuturor sectoarelor și poate fi o sursă de creare de locuri de muncă; 
subliniază că economia circulară presupune o schimbare totală a concepției noastre cu 
privire la ideea de „produs” și că, pentru a însoți această schimbare pe tot parcursul 
ciclului de viață al produsului, de la proiectarea ecologică, reparare, reambalare și până la 
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reciclare, este nevoie de noi locuri de muncă;

8. subliniază că dispozițiile stricte privind reciclarea aparatelor electrice în Europa au deseori 
drept consecință reciclarea în Africa de Vest în cele mai rele condiții pentru oameni și 
pentru natură a unei părți semnificative a deșeurilor electrice și electronice; solicită 
efectuarea unor controale mai stricte în UE pentru a preveni aceste practici în viitor; 
consideră că schimbările aduse legislației privind protecția mediului în țări precum China 
și Malaysia ar putea constitui, în ceea ce privește importul de materiale plastice post-
consum care nu sunt spălate, un stimulent important pentru investiții sporite în recuperare 
și reciclare în cadrul UE și pentru crearea unor locuri de muncă suplimentare;

9. reamintește că o mai bună punere în aplicare a legislației UE privind deșeurile va 
contribui la dezvoltarea economică și deci, implicit, la crearea de locuri de muncă; 
subliniază că reciclarea și reutilizarea – ambele sectoare cu o utilizare intensivă a forței de 
muncă – pot fi surse importante de locuri de muncă și ar trebui să fie promovate atunci 
când este cel mai adecvat în cadrul revizuit al UE privind deșeurile;

10. subliniază, cu toate acestea, că potențialul de ocupare a forței de muncă al sectorului 
reciclării nu ar trebui să submineze eforturile vizând în primul rând o intensitate redusă a 
consumului de resurse și o dependență redusă de acestea - o provocare ce oferă, de 
asemenea, noi oportunități de ocupare a forței de muncă;

11. reamintește că inovările care au loc în prezent în producția de materiale plastice (în special 
în domeniul nanotehnologiilor), precum și impactul acestora asupra gestionării deșeurilor 
de plastic determină noi provocări în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de 
muncă și invită Comisia să reacționeze în mod corespunzător la aceste riscuri în cadrul 
viitoarelor acțiuni vizând deșeurile de plastic prin intermediul unor standarde europene 
adecvate în domeniul protecției locurilor de muncă și a sănătății pentru toate persoanele 
implicate (angajatori, prestatori de servicii și persoanele care desfășoară o activitate 
independentă);

12. consideră că este prioritară identificarea nevoilor viitoare ale pieței muncii, precum și a 
cerințelor în materie de competențe; insistă asupra necesității implementării unor strategii 
care să facă în așa fel încât competențele lucrătorilor să corespundă nevoilor viitoare ale 
pieței muncii; subliniază, în acest context, faptul că, pentru a înfrunta provocările aferente 
unei tranziții către o economie cu o utilizare mai puțin intensă a resurselor, este nevoie de 
un nivel adecvat de formare și de competențe pentru ca ecoinovările să prospere și pentru 
ca legislația UE privind deșeurile să fie pusă în aplicare în mod corect; recomandă statelor 
membre să integreze modelul economiei circulare în programele lor de formare 
profesională; observă că formarea poate îmbunătăți percepțiile legate de statutul muncii în 
sectorul reciclării și poate contribui la păstrarea personalului și la ameliorarea practicilor 
în domeniul sănătății și securității; reamintește, în acest context, că prin promovarea 
formării profesionale și a învățării la locul de muncă, Fondul social european ar trebui să 
contribuie la satisfacerea cererii de locuri de muncă sustenabile și de calitate în industria 
cu o utilizare mai puțin intensă a resurselor, în conformitate cu Pachetul privind 
investițiile sociale prezentat de către Comisie în februarie 2013.
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