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Τροπολογία 1
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος 
των πλαστικών στην ΕΕ απασχολεί 
περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους·

Or. en

Τροπολογία 2
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της 
ανακύκλωσης πλαστικών ενδέχεται να 
δημιουργήσει περίπου 162 000 θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι νέοι στόχοι της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» ζητεί την 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
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ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 4
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι πριν από την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών πολιτικής για το 
περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να 
διενεργούνται αξιόπιστες αξιολογήσεις των 
επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να 
εστιάζουν στην απασχόληση και τις 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·

1. τονίζει ότι πριν από την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ
για το περιβάλλον, την οικολογική 
καινοτομία, τη διαχείριση των 
αποβλήτων και τη βιοοικονομία θα πρέπει 
να διενεργούνται αξιόπιστες αξιολογήσεις 
των επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να 
εστιάζουν στις δυνατότητες δημιουργίας 
θέσεων εργασίας καθώς και στα μέτρα 
που πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα 
της αρχικής, συνεχούς και 
επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την 
πραγματική δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 5
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι πριν από την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών πολιτικής για το 
περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να 
διενεργούνται αξιόπιστες αξιολογήσεις των 
επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να 
εστιάζουν στην απασχόληση και τις 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·

1. τονίζει ότι πριν από την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών πολιτικής για το 
περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να 
διενεργούνται αξιόπιστες αξιολογήσεις των 
επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να 
εστιάζουν στην απασχόληση και τις 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, καθώς και 
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στις συνέπειες σε κοινωνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 6
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι πριν από την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών πολιτικής για το 
περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να 
διενεργούνται αξιόπιστες αξιολογήσεις των 
επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να 
εστιάζουν στην απασχόληση και τις 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·

1. τονίζει ότι πριν από την ανάληψη νέων 
πρωτοβουλιών πολιτικής για το 
περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να 
διενεργούνται αξιόπιστες αξιολογήσεις των 
επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να 
εστιάζουν στην απασχόληση και τις 
ευκαιρίες καθώς και τις αλλαγές στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
το υψηλότερο δυναμικό απασχόλησης για 
αξιοπρεπή εργασία, ιδίως κατά τη
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας 
σύμφωνα με την στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»·

Or. en



PE516.657v01-00 6/19 AM\943941EL.doc

EL

Τροπολογία 8
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο 
πλαίσιο του κλάδου χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 9
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών
θέσεων εργασίας στον τομέα 
ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία 10
Jean-Luc Bennahmias
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

2. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
πρέπει να οδηγήσει στην προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών 
προκλήσεων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω,
ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 11
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας 
με διάρκεια, οι οποίες δεν θα είναι 
επισφαλείς και θα εξασφαλίζουν 
συμμόρφωση με τα υψηλότερα κοινωνικά 
πρότυπα·

Or. de
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Τροπολογία 12
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία ποιοτικών πράσινων 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας·

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με 
υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι 
οποίες να συμβάλλουν ειδικότερα στη 
μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας· καλεί τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να συντονίσουν τις 
παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες με τους 
περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους 
με σκοπό την επίτευξη πολλαπλών 
στόχων και την προώθηση της 
δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής·

Or. en
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Τροπολογία 14
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στην οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα, στην οδηγία για τις 
συσκευασίες και την οδηγία ΑΗΗΕ 
δημιουργούν, μέσω της μετάδοσης του 
αντικτύπου τους, δυνατότητες για νέες 
θέσεις απασχόλησης σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας και ότι θα πρέπει, συνεπώς, 
να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για 
τους συναφείς κλάδους προκειμένου να 
μπορέσει να αξιοποιηθεί το πλήρες 
δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στην οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα, στην οδηγία για τις 
συσκευασίες και την οδηγία ΑΗΗΕ 
δημιουργούν, μέσω της μετάδοσης του 
αντικτύπου τους, δυνατότητες για νέες 
θέσεις απασχόλησης σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας και ότι θα πρέπει, συνεπώς, 
να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για 
τους συναφείς κλάδους προκειμένου να 
μπορέσει να αξιοποιηθεί το πλήρες 
δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι η 
πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τα απόβλητα θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην εξοικονόμηση 72 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, στην 
αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του 
τομέα διαχείρισης και ανακύκλωσης 
αποβλήτων της ΕΕ κατά 42 
δισεκατομμύρια ευρώ και στη δημιουργία 
άνω των 400.000 θέσεων εργασίας έως το 
2020·

Or. en

Τροπολογία 15
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στην οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα, στην οδηγία για τις 
συσκευασίες και την οδηγία ΑΗΗΕ 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στην οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα, στην οδηγία για τις 
συσκευασίες και την οδηγία ΑΗΗΕ 
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δημιουργούν, μέσω της μετάδοσης του 
αντικτύπου τους, δυνατότητες για νέες 
θέσεις απασχόλησης σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας και ότι θα πρέπει, συνεπώς, 
να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για 
τους συναφείς κλάδους προκειμένου να 
μπορέσει να αξιοποιηθεί το πλήρες 
δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας·

δημιουργούν, μέσω της μετάδοσης του 
αντικτύπου τους, δυνατότητες για νέες 
θέσεις απασχόλησης σε διάφορους τομείς 
της οικονομίας και ότι θα πρέπει, συνεπώς, 
να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για 
τους συναφείς κλάδους προκειμένου να 
μπορέσει να αξιοποιηθεί το πλήρες 
δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ανοίγονται 
ευκαιρίες ιδίως για τους νέους να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσω 
νέων πεδίων δραστηριότητας·

Or. de

Τροπολογία 16
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει το δυναμικό του 
μοντέλου κυκλικής οικονομίας το οποίο, 
επειδή επιτρέπει την αποσύνδεση της 
ανάπτυξης από την εξάντληση των 
πόρων, είναι ένα αναγεννητικό μοντέλο 
ικανό να επηρεάσει όλους τους τομείς και 
να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· υπογραμμίζει ότι η κυκλική 
οικονομία προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή 
του τρόπου με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε ένα προϊόν και ότι, για 
την εφαρμογή της εν λόγω αλλαγής σε 
όλα τα στάδια ζωής ενός προϊόντος – από 
τον οικολογικό σχεδιασμό έως την 
επισκευή, την επανασυσκευασία και την 
ανακύκλωση – πρέπει να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 17
Ismail Ertug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι οι αυστηρές διατάξεις 
που αφορούν την ανακύκλωση των 
ηλεκτρικών συσκευών στην Ευρώπη 
έχουν συχνά ως συνέπεια την 
ανακύκλωση μεγάλου τμήματος των 
ηλεκτρονικών αποβλήτων υπό τις 
χειρότερες δυνατές συνθήκες για τον 
άνθρωπο και τη φύση στη Δυτική 
Αφρική· ζητεί να διέπεται στο μέλλον η 
πρακτική αυτή από αυστηρότερους 
ελέγχους στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 18
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη, και, συνεπώς, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η 
ανακύκλωση –που είναι ένας τομέας 
υψηλής έντασης εργασίας– μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πηγή θέσεων 
εργασίας και ότι για αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει να ευνοείται στο αναθεωρημένο 
πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα·

4. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη, και, συνεπώς, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η 
ανακύκλωση –που είναι ένας τομέας 
υψηλής έντασης εργασίας– μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πηγή θέσεων 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 19
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη, και, συνεπώς, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η 
ανακύκλωση –που είναι ένας τομέας 
υψηλής έντασης εργασίας– μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πηγή θέσεων 
εργασίας και ότι για αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει να ευνοείται στο αναθεωρημένο 
πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα·

4. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα έχει τη δυνατότητα να
συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, και, 
συνεπώς, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· τονίζει ότι η ανακύκλωση –που 
είναι ένας τομέας υψηλής έντασης 
εργασίας– μπορεί να αποτελέσει 
σημαντική πηγή θέσεων εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο και ότι για αυτόν τον λόγο 
θα πρέπει να ευνοείται στο αναθεωρημένο 
πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα· τονίζει 
ότι μόνο η ανακύκλωση πλαστικού έχει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσει έως και 
160.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ των 27 
εάν το ποσοστό ανακύκλωσης αυξηθεί 
και φτάσει το 70% έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 20
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη, και, συνεπώς, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η 
ανακύκλωση –που είναι ένας τομέας
υψηλής έντασης εργασίας– μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πηγή θέσεων 
εργασίας και ότι για αυτόν τον λόγο θα 
πρέπει να ευνοείται στο αναθεωρημένο 

4. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
απόβλητα θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη, και, συνεπώς, στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η 
ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση
–που είναι αμφότεροι τομείς υψηλής 
έντασης εργασίας– μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικές πηγές θέσεων 
εργασίας και ότι για αυτόν τον λόγο θα 
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πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα· πρέπει να ευνοούνται, όπου ενδείκνυται 
περισσότερο, στο αναθεωρημένο πλαίσιο 
της ΕΕ για τα απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 21
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το 
δυναμικό απασχόλησης του τομέα 
ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύσει τις προσπάθειες για τη 
μείωση της έντασης χρήσης πόρων και 
της εξάρτησης – μια πρόκληση που 
παρέχει επίσης νέες δυνατότητες 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 22
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι καινοτομίες στην 
κατασκευή πλαστικών (ιδίως στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας) και οι επιπτώσεις 
τους στη διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων θέτουν νέες προκλήσεις για 
την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας και ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις προκλήσεις αυτές στο 
πλαίσιο της μελλοντικής δράσης της 
σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα·

5. υπενθυμίζει ότι οι καινοτομίες στην 
κατασκευή πλαστικών (ιδίως στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας) και οι επιπτώσεις 
τους στη διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων θα μπορούσαν να θέσουν νέες 
προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια 
στο χώρο εργασίας και ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει τους κινδύνους 
αυτούς στο πλαίσιο της μελλοντικής 
δράσης της σχετικά με τα πλαστικά 
απόβλητα και την επεξεργασία τους·
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Τροπολογία 23
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι καινοτομίες στην 
κατασκευή πλαστικών (ιδίως στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας) και οι επιπτώσεις 
τους στη διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων θέτουν νέες προκλήσεις για 
την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας και ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις προκλήσεις αυτές στο πλαίσιο 
της μελλοντικής δράσης της σχετικά με τα 
πλαστικά απόβλητα·

5. τονίζει ότι οι καινοτομίες στην 
κατασκευή πλαστικών (ιδίως στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας) και οι επιπτώσεις 
τους στη διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων θέτουν νέες προκλήσεις για 
την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας και ζητεί από την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί αντίστοιχα στις προκλήσεις 
αυτές στο πλαίσιο της μελλοντικής δράσης 
της σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 24
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι οι καινοτομίες στην 
κατασκευή πλαστικών (ιδίως στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας) και οι επιπτώσεις 
τους στη διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων θέτουν νέες προκλήσεις για 
την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας και ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις προκλήσεις αυτές στο πλαίσιο 
της μελλοντικής δράσης της σχετικά με τα 
πλαστικά απόβλητα·

5. τονίζει ότι οι καινοτομίες στην 
κατασκευή πλαστικών (ιδίως στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας) και οι επιπτώσεις 
τους στη διαχείριση των πλαστικών 
αποβλήτων θέτουν νέες προκλήσεις για 
την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας και ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις προκλήσεις αυτές στο πλαίσιο 
της μελλοντικής δράσης της σχετικά με τα 
πλαστικά απόβλητα και να ορίσει υψηλά 
δεσμευτικά ευρωπαϊκά πρότυπα στον 
τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία για όλους τους εμπλεκόμενους, 
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τους εργαζόμενους, τους παρόχους 
υπηρεσιών και όλες τις μορφές των 
αυτοαπασχολούμενων·

Or. de

Τροπολογία 25
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι τυχόν αλλαγές στην 
περιβαλλοντική νομοθεσία σε χώρες, 
όπως η Κίνα και η Μαλαισία, σχετικά με 
τις εισαγωγές ακάθαρτων πλαστικών 
μετά την κατανάλωσή τους θα 
μπορούσαν να παράσχουν την αναγκαία 
ώθηση για σημαντικότερες επενδύσεις 
στην ανάκτηση και την ανακύκλωση στο 
εσωτερικό της ΕΕ και τη δημιουργία 
πρόσθετης απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 26
Jean-Luc Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 

6. κρίνει ότι προέχει ο προσδιορισμός των 
μελλοντικών αναγκών της αγοράς 
εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες· 
εμμένει στην ανάγκη χάραξης 
στρατηγικών που θα συμβάλλουν στην 
αντιστοίχηση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων με τις μελλοντικές ανάγκες 
της αγοράς εργασίας· εν προκειμένω,
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συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας.

υπογραμμίζει το γεγονός ότι για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με τη μετάβαση προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
και προκειμένου να αναπτυχθούν 
οικολογικές καινοτομίες και να 
εφαρμοστεί σωστά η ενωσιακή νομοθεσία 
για τα απόβλητα, είναι αναγκαία 
κατάλληλα επίπεδα εκπαίδευσης και 
δεξιοτήτων· συνιστά στα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν στους οικείους 
μηχανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης 
το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας·
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει
να συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 27
Csaba Sógor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας.

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση της 
ζήτησης για θέσεις εργασίας στον κλάδο 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Or. en
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Τροπολογία 28
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας.

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει το 
εργατικό δυναμικό να προετοιμαστεί για 
την αυξημένη ζήτηση στον τομέα των 
ποιοτικών πράσινων θέσεων εργασίας, 
σύμφωνα με τη δέσμη μέτρων για τις 
κοινωνικές επενδύσεις που παρουσίασε η 
Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2013.

Or. en

Τροπολογία 29
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· επισημαίνει 
ότι η εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει το 
κύρος της εργασίας στον τομέα 
ανακύκλωσης και να βοηθήσει στη 
βελτίωση της διατήρησης του 
προσωπικού και στην τήρηση των 
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εργασίας. πρακτικών για την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
θα μπορούσε να συμβάλει στην 
προετοιμασία του εργατικού δυναμικού για 
την αυξημένη ζήτηση στον τομέα των 
πράσινων θέσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 30
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας.

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των βιώσιμων και 
ποιοτικών θέσεων εργασίας στον κλάδο 
ανακύκλωσης.

Or. en

Τροπολογία 31
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
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καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας.

καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας μέσω της προώθησης της 
επαγγελματικής κατάρτισης και της 
μάθησης στον χώρο εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 32
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας.

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές 
καινοτομίες και να εφαρμοστεί σωστά η 
ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, 
είναι αναγκαία κατάλληλα επίπεδα 
εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να 
συμβάλει στην προετοιμασία του 
εργατικού δυναμικού για την αυξημένη 
ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων 
εργασίας· ειδικότερα, οι μειονεκτούσες 
ομάδες στην αγορά εργασίας πρέπει να 
εφοδιαστούν με τα απαραίτητα προσόντα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν διαρκή και 
μη επισφαλή απασχόληση στον εν λόγω 
τομέα.
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