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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ker strategija Evropa 2020 poziva k pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

2. ker industrija plastike v EU zaposluje okoli 1,6 milijona ljudi;
3. ker bi v sektorju recikliranja plastike v EU lahko ustvarili 162 000 delovnih mest, če bi se 

do leta 2020 stopnja recikliranja povečala na 70 %;

4. poudarja, da bi morale nove pobude na ravni EU na področjih okoljske politike, ekoloških 
inovacij, ravnanja z odpadki in biogospodarstva temeljiti na zanesljivih ocenah učinka, 
vključno s socialnimi posledicami in priložnostmi na trgu dela, zlasti v zvezi s 
potencialom ustvarjanja delovnih mest in potrebnimi ukrepi v okviru začetnega in 
poklicnega usposabljanja, da bi ustvarili „zelena“ delovna mesta;

5. opozarja, da bi morale države članice ob uskladitvi gospodarskih in okoljskih vidikov 
podpreti pobude, ki spodbujajo razvoj sektorjev z največjim zaposlitvenim potencialom za 
dostojno delo, ter zlasti tiste, ki prispevajo k preoblikovanju v trajnostno gospodarstvo ter 
ustvarjanju trajnostnih in kakovostnih delovnih mest v gospodarstvu z manj intenzivno 
rabo virov, v skladu s strategijo Evropa 2020; poziva lokalne in regionalne organe, naj 
določbe na področju javnih storitev uskladijo z okoljskimi cilji, da bi dosegli več ciljev in 
pri tem spodbudili ustvarjanje zelenih delovnih mest;

6. poudarja, da se s cilji, določenimi v okvirni direktivi o odpadkih, direktivi o pakiranju ter 
direktivi o odpadni električni in elektronski opremi, prek učinka prelivanja ustvarjajo nove 
zaposlitvene možnosti v različnih gospodarskih sektorjih, zato bi bilo treba spodbujati 
ugodno okolje, da bodo posamezne panoge lahko v celoti izkoristile svoj potencial za 
ustvarjanje delovnih mest; poudarja, da se s tem zlasti mladim ponuja priložnost, da 
delujejo na novih področjih in se tako vključijo na trg dela; poudarja, da bi s celovitim 
izvajanjem zakonodaje EU o odpadkih lahko prihranili 72 milijard EUR na leto, povečali 
letni prihodek sektorja EU za ravnanje z odpadki in recikliranje za 42 milijard EUR in do 
leta 2020 ustvarili več kot 400 000 delovnih mest;

7. opozarja na potencial, ki ga ima model krožnega gospodarstva, saj v njem rast ni vezana 
na izčrpavanje virov in ima zato obnovljiv značaj ter lahko z ustvarjanjem delovnih mest 
vpliva na vse sektorje; poudarja, da krožno gospodarstvo zahteva popolno spremembo 
našega koncepta proizvodov in da bodo potrebna nova delovna mesta v vseh fazah 
življenjskega cikla proizvoda, od okoljsko primernega oblikovanja, popravil in ponovnega 
pakiranja do recikliranja;

8. opozarja, da se zaradi strogih predpisov za recikliranje električnih proizvodov v Evropi 
velik del električnih odpadkov reciklira v zahodni Afriki v pogojih, ki so za človeka in 
naravo močno škodljivi; zahteva, naj se s strožjim nadzorom v EU te prakse v prihodnje 
preprečijo; meni, da so spremembe v okoljski zakonodaji držav, kot so Kitajska in 
Malezija, v zvezi z uvozom neočiščene plastike, ki jo potrošniki zavržejo po uporabi, 
lahko pomembna spodbuda za večje naložbe v recikliranje in predelavo znotraj EU in 
ustvarjanje dodatnih delovnih mest;
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9. opozarja, da bo boljše izvajanje zakonodaje EU o odpadkih prispevalo h gospodarskemu 
razvoju in s tem k ustvarjanju delovnih mest; poudarja, da sta recikliranje in ponovna 
uporaba, ki sta delovno intenzivna sektorja, lahko pomemben vir delovnih mest in da bi 
jima bilo treba, kadar je to primerno, v revidiranem okviru EU o odpadkih dati prednost;

10. vendar poudarja, da zaposlitveni potencial sektorja recikliranja ne bi smel ogroziti 
prizadevanj za samo zmanjšanje intenzivnosti rabe virov in odvisnosti od njih, ki je izziv, 
ki prav tako ponuja nove zaposlitvene možnosti;

11. ponovno opozarja, da sedanje inovacije na področju proizvodnje plastike (med drugim 
tudi na področju nanotehnologije) ter njihov vpliv na ravnanje s plastičnimi odpadki 
prinašajo nove izzive na področju zdravja in varstva pri delu, in poziva Komisijo, naj ta 
tveganja upošteva pri nadaljnjih ukrepih v zvezi s plastičnimi odpadki, in sicer z 
določitvijo ustreznih evropskih standardov na področju zdravja in varstva pri delu za vse 
udeležence – zaposlene, ponudnike storitev in samozaposlene;

12. meni, da je treba najprej ugotoviti, kakšne bodo potrebe na trgu dela in kakšne spretnosti 
bomo potrebovali v prihodnosti; poudarja, da so potrebne strategije, s katerimi bi 
spretnosti delavcev prilagodili prihodnjim potrebam na trgu dela; s tem v zvezi poudarja, 
da so za spopadanje z izzivi pri prehodu v gospodarstvo z manj intenzivno rabo virov 
potrebne ustrezne ravni usposabljanja in spretnosti, da bodo ekološke inovacije uspešne in 
da se bo zakonodaja EU o odpadkih pravilno izvajala; državam članicam priporoča, naj 
model krožnega gospodarstva vključijo v programe poklicnega usposabljanja; ugotavlja, 
da bi z usposabljanjem lahko izboljšali predstavo o delu v sektorju recikliranja in 
pomagali zadržati zaposlene ter izboljšati prakse na področju zdravja in varnosti; v zvezi s 
tem opozarja, da bi morali v okviru Evropskega socialnega sklada s spodbujanjem 
poklicnega usposabljanja prispevati k zadovoljitvi povpraševanja po trajnostnih in 
kakovostnih delovnih mestih v industriji z manj intenzivno rabo virov, v skladu s 
svežnjem o socialnih naložbah, ki ga je Komisija predstavila februarja 2013.
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