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Pozměňovací návrh 1
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v odvětví plastů 
je v EU zaměstnáno přibližně 1,6 milionu 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že odvětví recyklace 
plastů by mohlo vytvořit přibližně 162 tisíc 
pracovních míst v EU, což podpoří plnění 
nových cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že strategie 
Evropa 2020 vyzývá k inteligentnímu a 
udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že novým iniciativám 
týkajícím se politiky v oblasti životního 
prostředí na úrovni EU by měla předcházet 
komplexní posouzení dopadů, která se 
zaměří na zaměstnanost a pracovní 
příležitosti na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že novým iniciativám 
týkajícím se politiky v oblasti životního 
prostředí, ekologických inovací, nakládání 
s odpady a biohospodářství na úrovni EU 
by měla předcházet komplexní posouzení 
dopadů, která se zaměří na potenciál 
vytvářet pracovní místa a na opatření, jež 
je třeba přijmout v oblasti základního, 
dalšího a profesního vzdělávání, a tím 
podpořit tvorbu zelených pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že novým iniciativám 
týkajícím se politiky v oblasti životního 
prostředí na úrovni EU by měla předcházet 
komplexní posouzení dopadů, která se 
zaměří na zaměstnanost a pracovní 
příležitosti na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že novým iniciativám 
týkajícím se politiky v oblasti životního 
prostředí na úrovni EU by měla předcházet 
komplexní posouzení dopadů, která se 
zaměří na zaměstnanost, pracovní 
příležitosti na trhu práce a sociální 
důsledky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že novým iniciativám 
týkajícím se politiky v oblasti životního 
prostředí na úrovni EU by měla předcházet 
komplexní posouzení dopadů, která se 
zaměří na zaměstnanost a pracovní 
příležitosti na trhu práce;

1. zdůrazňuje, že novým iniciativám 
týkajícím se politiky v oblasti životního 
prostředí na úrovni EU by měla předcházet 
komplexní posouzení dopadů, která se 
zaměří na zaměstnanost, pracovní 
příležitosti na trhu práce a změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst;

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s nejvyšším potenciálem pro 
tvorbu důstojných pracovních míst, 
zejména v rámci přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorby zelených pracovních 
míst v souladu se strategií EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst;

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě pracovních míst 
v nízkouhlíkovém průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst;

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě udržitelných 
kvalitních pracovních míst v odvětví 
recyklace;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 

2. připomíná, že přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství by měl umožnit sladění 
ekologických a hospodářských otázek; v 
tomto ohledu připomíná, že členské státy 
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napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst;

by měly podporovat iniciativy, které 
usnadňují rozvoj odvětví s vysokým 
potenciálem pro tvorbu pracovních míst, a 
zejména které napomáhají přechodu na 
udržitelné hospodářství a tvorbě zelených 
pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst;

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu udržitelných, zaručených 
pracovních míst s nejvyššími sociálními 
standardy, a zejména které napomáhají 
přechodu na udržitelné hospodářství a 
tvorbě zelených pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst;

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě kvalitních zelených 
pracovních míst;
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst;

2. připomíná, že členské státy by měly 
podporovat iniciativy, které usnadňují 
rozvoj odvětví s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, a zejména které 
napomáhají přechodu na udržitelné 
hospodářství a tvorbě zelených pracovních 
míst; vyzývá místní a regionální orgány, 
aby sladily poskytované veřejné služby s 
cíly v oblasti životního prostředí, a tím 
umožnily dosažení více cílů současně a 
podpořily zelená pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že cíle stanovené 
v rámcové směrnici o odpadech, směrnici 
o obalech a směrnici o OEEZ (odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních) 
vytváří v různých odvětvích jako vedlejší 
účinek příležitosti pro vznik nových 
pracovních míst, a mělo by se tedy 
podporovat vstřícné prostředí, které 
příslušným odvětvím průmyslu umožní 
plně využít svého potenciálu k tvorbě 
pracovních míst;

3. zdůrazňuje skutečnost, že cíle stanovené 
v rámcové směrnici o odpadech, směrnici 
o obalech a směrnici o OEEZ (odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních) 
vytváří v různých odvětvích jako vedlejší 
účinek příležitosti pro vznik nových 
pracovních míst, a mělo by se tedy 
podporovat vstřícné prostředí, které 
příslušným odvětvím průmyslu umožní 
plně využít svého potenciálu k tvorbě 
pracovních míst; poukazuje na to, že úplné 
provedení právních předpisů EU o 
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odpadech by do roku 2020 ušetřilo 72 
miliard EUR ročně, zvýšilo roční obrat 
odvětví nakládání s odpady a recyklace v 
EU o 42 miliard EUR a vytvořilo více než 
400 000 pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje skutečnost, že cíle stanovené 
v rámcové směrnici o odpadech, směrnici 
o obalech a směrnici o OEEZ (odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních) 
vytváří v různých odvětvích jako vedlejší 
účinek příležitosti pro vznik nových 
pracovních míst, a mělo by se tedy 
podporovat vstřícné prostředí, které 
příslušným odvětvím průmyslu umožní 
plně využít svého potenciálu k tvorbě 
pracovních míst;

3. zdůrazňuje skutečnost, že cíle stanovené 
v rámcové směrnici o odpadech, směrnici 
o obalech a směrnici o OEEZ (odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních) 
vytváří v různých odvětvích jako vedlejší 
účinek příležitosti pro vznik nových 
pracovních míst, a mělo by se tedy 
podporovat vstřícné prostředí, které 
příslušným odvětvím průmyslu umožní 
plně využít svého potenciálu k tvorbě 
pracovních míst; zdůrazňuje, že díky 
novým oborům na trhu práce především 
otevírají možnosti pro mladé lidi;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potenciál modelu 
oběhového hospodářství, které umožňuje 
oddělit růst od vyčerpávání zdrojů, a tudíž 
s sebou nese možnost obnovy, může 
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ovlivnit každé odvětví a stát se hybnou 
silou pro tvorbu pracovních míst; 
zdůrazňuje, že oběhové hospodářství 
vyžaduje celkovou změnu našeho chápání 
výrobku a že, má-li se tato změna projevit 
ve všech fázích životního cyklu výrobku, 
tedy od fáze ekologického návrhu, přes 
opravy a úpravy až po recyklaci, jsou 
nutná nová pracovní místa;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Ismail Ertug

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na to, že kvůli přísným 
pravidlům pro recyklaci elektrospotřebičů 
v Evropě často dochází k tomu, že je 
značná část elektronického odpadu 
recyklována v západní Africe za 
nejhorších možných podmínek pro 
člověka a přírodu; žádá, aby byly tyto 
postupy v EU znemožněny pomocí 
přísnějších kontrol;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že lepší provádění právních 
předpisů EU o odpadech přispěje 
k hospodářskému rozvoji, a tedy i k tvorbě 
pracovních míst; zdůrazňuje, že důležitým 

4. připomíná, že lepší provádění právních 
předpisů EU o odpadech přispěje 
k hospodářskému rozvoji, a tedy i k tvorbě 
pracovních míst; zdůrazňuje, že důležitým 
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zdrojem pracovních míst může být 
recyklace, odvětví náročné na lidskou 
práci, a měla by být tedy v revidovaném 
právním rámci EU o odpadech 
zvýhodněna;

zdrojem pracovních míst může být 
recyklace, odvětví náročné na lidskou 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že lepší provádění právních 
předpisů EU o odpadech přispěje
k hospodářskému rozvoji, a tedy i k tvorbě 
pracovních míst; zdůrazňuje, že důležitým 
zdrojem pracovních míst může být 
recyklace, odvětví náročné na lidskou 
práci, a měla by být tedy v revidovaném 
právním rámci EU o odpadech 
zvýhodněna;

4. připomíná, že lepší provádění právních 
předpisů EU o odpadech může přispět 
k hospodářskému rozvoji, a tedy i k tvorbě 
pracovních míst; zdůrazňuje, že důležitým 
zdrojem pracovních míst na místní úrovni 
může být recyklace, odvětví náročné na 
lidskou práci, a měla by být tedy 
v revidovaném právním rámci EU o 
odpadech zvýhodněna; zdůrazňuje, že 
recyklace plastů sama o sobě může v EU-
27 vytvořit 160 000 pracovních míst, 
jestliže se míra recyklace do roku 2020 
zvýší na 70 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že lepší provádění právních 
předpisů EU o odpadech přispěje 
k hospodářskému rozvoji, a tedy i k tvorbě 
pracovních míst; zdůrazňuje, že důležitým 

4. připomíná, že lepší provádění právních 
předpisů EU o odpadech přispěje 
k hospodářskému rozvoji, a tedy i k tvorbě 
pracovních míst; zdůrazňuje, že důležitým 
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zdrojem pracovních míst může být 
recyklace, odvětví náročné na lidskou 
práci, a měla by být tedy v revidovaném 
právním rámci EU o odpadech 
zvýhodněna;

zdrojem pracovních míst může být 
recyklace a opětovné využití, přičemž se 
jedná o odvětví náročná na lidskou práci, 
a měla by být tedy v nejvhodnějších 
případech v revidovaném právním rámci 
EU o odpadech zvýhodněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje však, že odvětví recyklace 
sice má potenciál vytvářet pracovní místa, 
avšak že tato skutečnost by neměla 
utlumit prvořadé úsilí o snížení náročnosti 
na zdroje a závislosti – což je výzva, která 
rovněž nabízí nové pracovní příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v současné době dochází 
k inovacím ve výrobě plastů (v neposlední 
řadě v oblasti nanotechnologií) a že dopad 
těchto inovací na řízení plastového odpadu 
přináší nové výzvy, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 
vyzývá Komisi, aby uvážila tyto výzvy při 
přijímání opatření v oblasti plastového 
odpadu;

5. připomíná, že v současné době dochází 
k inovacím ve výrobě plastů (v neposlední 
řadě v oblasti nanotechnologií) a že dopad 
těchto inovací na řízení plastového odpadu 
by mohl přinést nové výzvy, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 
vyzývá Komisi, aby tato rizika uvážila při 
přijímání opatření v oblasti plastového 
odpadu a jeho zpracování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 23
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v současné době dochází 
k inovacím ve výrobě plastů (v neposlední 
řadě v oblasti nanotechnologií) a že dopad 
těchto inovací na řízení plastového odpadu 
přináší nové výzvy, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 
vyzývá Komisi, aby uvážila tyto výzvy při 
přijímání opatření v oblasti plastového 
odpadu;

5. zdůrazňuje, že v současné době dochází 
k inovacím ve výrobě plastů (v neposlední 
řadě v oblasti nanotechnologií) a že dopad 
těchto inovací na řízení plastového odpadu 
přináší nové výzvy, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 
vyzývá Komisi, aby na tyto výzvy 
odpovídajícím způsobem reagovala při 
přijímání opatření v oblasti plastového 
odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že v současné době dochází 
k inovacím ve výrobě plastů (v neposlední 
řadě v oblasti nanotechnologií) a že dopad 
těchto inovací na řízení plastového odpadu 
přináší nové výzvy, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 
vyzývá Komisi, aby uvážila tyto výzvy při 
přijímání opatření v oblasti plastového 
odpadu;

5. zdůrazňuje, že v současné době dochází 
k inovacím ve výrobě plastů (v neposlední 
řadě v oblasti nanotechnologií) a že dopad 
těchto inovací na řízení plastového odpadu 
přináší nové výzvy, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a 
vyzývá Komisi, aby uvážila tyto výzvy při 
přijímání opatření v oblasti plastového 
odpadu a aby pro všechny příslušné osoby, 
zaměstnance, poskytovatele služeb a 
všechny druhy osob samostatně výdělečně 
činných závazně stanovila nejvyšší
evropské normy v oblasti práce a ochrany 
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zdraví;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že změny právních 
předpisů v oblasti životního prostředí v 
zemích, jako je Čína a Malajsie, které 
upravují dovoz nevyčištěných použitých 
spotřebních plastů, by se mohly stát 
významným impulsem k větším investicím 
do obnovy a recyklace v rámci EU a k 
vytváření dalších pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond.

6. domnívá se, že prvořadé je určit 
budoucí potřeby na trhu práce a nezbytné 
kvalifikace; zdůrazňuje, že je nutné zavést 
strategie, které umožní docílit toho, že 
dovednosti pracovníků budou odpovídat 
budoucím potřebám na trhu práce; 
v souvislosti s tím zdůrazňuje, že 
k rozmachu ekologických inovací a ke 
správnému provádění právních předpisů 
EU o odpadech je zapotřebí vhodná úroveň 
odborné přípravy a dovedností, má-li být 
možné čelit výzvám, které přináší přechod 
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na nízkouhlíkové hospodářství; 
doporučuje členským státům, aby do 
svých systémů profesního vzdělávání 
včlenily model oběhového hospodářství; v 
této souvislosti připomíná, že při přípravě 
pracovní síly na vyšší poptávku po 
zelených pracovních místech by měl být 
nápomocen Evropský sociální fond.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond.

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při uspokojování poptávky po
pracovních místech v nízkouhlíkovém 
průmyslu by mohl být mimo jiné 
nápomocen Evropský sociální fond.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
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že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond.

že Evropský sociální fond by měl být 
nápomocen pracovní síle při přípravě na 
vyšší poptávku po kvalitních zelených 
pracovních místech, v souladu s balíčkem 
pro sociální investice, jejž předložila 
Komise v únoru 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění 
právních předpisů EU o odpadech je 
zapotřebí vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond.

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; konstatuje, že odborná 
příprava může zlepšit vnímání práce 
v oboru recyklace, schopnost udržet 
zaměstnance a dodržování zdravotních a 
bezpečnostních postupů; v této souvislosti 
připomíná, že při přípravě pracovní síly na 
vyšší poptávku po zelených pracovních 
místech by mohl být nápomocen Evropský 
sociální fond.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
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inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální
fond.

inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po udržitelných kvalitních 
pracovních místech v odvětví recyklace by 
mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond.

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond tím, že bude prosazovat odborné 
vzdělávání a učení se prací.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických 
inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí 
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vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond;

vhodná úroveň odborné přípravy 
a dovedností; v této souvislosti připomíná, 
že při přípravě pracovní síly na vyšší 
poptávku po zelených pracovních místech 
by mohl být nápomocen Evropský sociální 
fond; především je nutné, aby 
znevýhodněné skupiny na trhu práce 
získaly odpovídající kvalifikaci, která jim 
zajistí zaručené zaměstnání.

Or. de


