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Tarkistus 1
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että muoviteollisuus 
työllistää EU:ssa noin 1,6 miljoonaa 
ihmistä;

Or. en

Tarkistus 2
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että muovin 
kierrätys voisi synnyttää EU:ssa arviolta 
162 000 työpaikkaa EU:n uusien 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategiassa peräänkuulutetaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua;

Or. en
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Tarkistus 4
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että ennen uusien EU:n tason 
ympäristöpolitiikkaa koskevia ehdotuksia 
olisi laadittava perusteelliset vaikutusten 
arvioinnit, joissa keskitytään työllistymis-
ja työmarkkinamahdollisuuksiin;

1. korostaa, että ennen uusien EU:n tason 
ympäristöpolitiikkaa, ekoinnovointia, 
jätehuoltoa ja biotaloutta koskevia 
ehdotuksia olisi laadittava perusteelliset 
vaikutusten arvioinnit, joissa keskitytään 
työpaikkojen luomismahdollisuuksiin 
sekä perus-, jatko- ja ammattikoulutuksen 
alalla toteutettaviin toimiin vihreiden 
työpaikkojen luomiseksi;

Or. fr

Tarkistus 5
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että ennen uusien EU:n tason 
ympäristöpolitiikkaa koskevia ehdotuksia 
olisi laadittava perusteelliset vaikutusten 
arvioinnit, joissa keskitytään työllistymis-
ja työmarkkinamahdollisuuksiin;

1. korostaa, että ennen uusien EU:n tason 
ympäristöpolitiikkaa koskevia ehdotuksia 
olisi laadittava perusteelliset vaikutusten 
arvioinnit, joissa keskitytään työllistymis-
ja työmarkkinamahdollisuuksiin ja 
yhteiskunnallisiin seurauksiin;

Or. en

Tarkistus 6
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että ennen uusien EU:n tason 
ympäristöpolitiikkaa koskevia ehdotuksia 
olisi laadittava perusteelliset vaikutusten 
arvioinnit, joissa keskitytään työllistymis-
ja työmarkkinamahdollisuuksiin;

1. korostaa, että ennen uusien EU:n tason 
ympäristöpolitiikkaa koskevia ehdotuksia 
olisi laadittava perusteelliset vaikutusten 
arvioinnit, joissa keskitytään työllistymis-
ja työmarkkinamahdollisuuksiin ja 
-muutoksiin;

Or. en

Tarkistus 7
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää 
siirtymistä kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään 
suurimman ihmisarvoisen työn 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
erityisesti siirryttäessä kestävään talouteen 
ja vihreiden työpaikkojen luomiseen 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 8
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vähähiilisen 
teollisuuden työpaikkojen luomiseen;
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Or. en

Tarkistus 9
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden
työpaikkojen luomiseen;

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja kestävien ja 
laadukkaiden kierrätysalan työpaikkojen 
luomiseen;

Or. en

Tarkistus 10
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

2. muistuttaa, että vähähiiliseen talouteen 
siirtymisessä on pystyttävä sovittamaan 
yhteen ympäristöön ja talouteen liittyvät 
haasteet; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
jäsenvaltioiden olisi tuettava aloitteita, 
joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

Or. fr

Tarkistus 11
Jutta Steinruck



AM\943941FI.doc 7/17 PE516.657v01-00

FI

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen sekä pysyvien, 
varmojen ja korkeimpien sosiaalisten 
standardien mukaisten vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

Or. de

Tarkistus 12
Emer Costello

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja laadukkaiden 
vihreiden työpaikkojen luomiseen;

Or. en

Tarkistus 13
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
tuettava aloitteita, joilla edistetään suuren 
työllisyyspotentiaalin alojen kehittämistä 
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siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen;

siten, että tavoitteena on edistää siirtymistä 
kestävään talouteen ja vihreiden 
työpaikkojen luomiseen; kehottaa 
paikallis- ja alueviranomaisia 
koordinoimaan julkisten palvelujen 
tarjonnan ja ympäristötavoitteet, jotta 
voidaan saavuttaa useita tavoitteita ja 
edistää samalla vihreiden työpaikkojen 
luomista;

Or. en

Tarkistus 14
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jätealan puitedirektiiviin, 
pakkausdirektiiviin ja 
sähköromudirektiiviin sisältyvät tavoitteet 
luovat seurannaisvaikutustensa ansiosta 
mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja 
eri taloudenaloilla, ja että näin ollen olisi 
edistettävä mainittujen alojen suotuisia 
toimintaympäristöjä niiden täyden 
työllistämispotentiaalin hyödyntämiseksi;

3. korostaa, että jätealan puitedirektiiviin, 
pakkausdirektiiviin ja 
sähköromudirektiiviin sisältyvät tavoitteet 
luovat seurannaisvaikutustensa ansiosta 
mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja 
eri taloudenaloilla, ja että näin ollen olisi 
edistettävä mainittujen alojen suotuisia 
toimintaympäristöjä niiden täyden 
työllistämispotentiaalin hyödyntämiseksi; 
huomauttaa, että soveltamalla EU:n 
jätelainsäädäntöä voitaisiin säästää 
72 miljardia euroa vuodessa, nostaa EU:n 
jätehuolto- ja kierrätysalan vuotuista 
liikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja luoda 
yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 15
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jätealan puitedirektiiviin, 
pakkausdirektiiviin ja 
sähköromudirektiiviin sisältyvät tavoitteet 
luovat seurannaisvaikutustensa ansiosta 
mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja 
eri taloudenaloilla, ja että näin ollen olisi 
edistettävä mainittujen alojen suotuisia 
toimintaympäristöjä niiden täyden 
työllistämispotentiaalin hyödyntämiseksi;

3. korostaa, että jätealan puitedirektiiviin, 
pakkausdirektiiviin ja 
sähköromudirektiiviin sisältyvät tavoitteet 
luovat seurannaisvaikutustensa ansiosta 
mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja 
eri taloudenaloilla, ja että näin ollen olisi 
edistettävä mainittujen alojen suotuisia 
toimintaympäristöjä niiden täyden 
työllistämispotentiaalin hyödyntämiseksi; 
korostaa, että työmarkkinoille pääsy 
uusien toimialojen kautta avaa 
mahdollisuuksia erityisesti nuorille;

Or. de

Tarkistus 16
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa kierrätystalousmallin 
mahdollisuuksia, sillä se mahdollistaa 
kasvun irrottamisen resurssien 
ehtymisestä ja on siksi elvyttävä malli, 
joka voi vaikuttaa kaikkiin aloihin ja 
toimia uusien työpaikkojen lähteenä; 
korostaa, että kierrätystalous edellyttää 
tuotesuunnittelun täydellistä muutosta ja 
että uudet työpaikat ovat tarpeen, jotta 
muutos saadaan ulottumaan tuotteen 
elinkaaren kaikkiin vaiheisiin 
ekologisesta suunnittelusta, korjaamisesta 
ja uudelleenpakkaamisesta aina 
kierrätykseen asti;

Or. fr

Tarkistus 17
Ismail Ertug
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Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. huomauttaa, että Euroopan tiukat 
sähkölaitteiden kierrätyssäännöt johtavat 
usein siihen, että merkittävä osa 
sähkölaiteromusta kierrätetään Länsi-
Afrikassa olosuhteissa, jotka ovat erittäin 
huonot sekä ihmisten että luonnon 
kannalta; vaatii, että EU:ssa tiukennetaan 
valvontaa tämän käytännön estämiseksi;

Or. de

Tarkistus 18
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että jätehuoltoa koskevan 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostaminen edistää taloudellista kehitystä 
ja näin ollen myös työpaikkojen luomista; 
korostaa, että kierrätyksellä – joka on 
työvoimavaltainen ala – voidaan luoda 
merkittävä määrä uusia työpaikkoja ja että 
kierrätyksen merkitystä olisi korostettava 
EU:n jätepuitedirektiivin tarkistamisen 
yhteydessä;

4. muistuttaa, että jätehuoltoa koskevan 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostaminen edistää taloudellista kehitystä 
ja näin ollen myös työpaikkojen luomista; 
korostaa, että kierrätyksellä – joka on 
työvoimavaltainen ala – voidaan luoda 
merkittävä määrä uusia työpaikkoja ja että 
kierrätyksen merkitystä olisi korostettava;

Or. en

Tarkistus 19
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että jätehuoltoa koskevan 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostaminen edistää taloudellista kehitystä 
ja näin ollen myös työpaikkojen luomista; 
korostaa, että kierrätyksellä – joka on 
työvoimavaltainen ala – voidaan luoda 
merkittävä määrä uusia työpaikkoja ja että 
kierrätyksen merkitystä olisi korostettava 
EU:n jätepuitedirektiivin tarkistamisen 
yhteydessä;

4. muistuttaa, että jätehuoltoa koskevan 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostaminen voi edistää taloudellista 
kehitystä ja näin ollen myös työpaikkojen 
luomista; korostaa, että kierrätyksellä –
joka on työvoimavaltainen ala – voidaan 
luoda merkittävä määrä uusia paikallisia 
työpaikkoja ja että kierrätyksen merkitystä 
olisi korostettava EU:n jätepuitedirektiivin 
tarkistamisen yhteydessä; painottaa, että 
pelkästään muovin kierrättämisellä 
voidaan luoda jopa 160 000 työpaikkaa 
EU:n 27 jäsenvaltiossa, jos kierrätysaste 
nostetaan 70 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 20
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että jätehuoltoa koskevan 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostaminen edistää taloudellista kehitystä 
ja näin ollen myös työpaikkojen luomista; 
korostaa, että kierrätyksellä – joka on 
työvoimavaltainen ala – voidaan luoda 
merkittävä määrä uusia työpaikkoja ja että 
kierrätyksen merkitystä olisi korostettava 
EU:n jätepuitedirektiivin tarkistamisen 
yhteydessä;

4. muistuttaa, että jätehuoltoa koskevan 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostaminen edistää taloudellista kehitystä 
ja näin ollen myös työpaikkojen luomista; 
korostaa, että kierrätyksellä ja 
uudelleenkäytöllä – jotka ovat 
työvoimavaltaisia aloja – voidaan luoda 
merkittävä määrä uusia työpaikkoja ja että 
kierrätyksen merkitystä olisi korostettava 
tarvittaessa EU:n jätepuitedirektiivin 
tarkistamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 21
Antigoni Papadopoulou
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa kuitenkin, että kierrätysalan 
työllisyyspotentiaali ei saa vaarantaa 
ponnisteluja resurssi-intensiivisyyden ja 
-riippuvuuden vähentämiseksi, joka on 
myös uusia työllisyysmahdollisuuksia 
tarjoava haaste;

Or. en

Tarkistus 22
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että muovin tuotantoon 
(erityisesti nanoteknologian alalla) liittyvä 
innovointi ja sen vaikutus muovin 
jätehuoltoon luovat uusia työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja 
kehottaa komissiota ottamaan mainitut 
haasteet huomioon muovin jätehuoltoon 
liittyvissä tulevissa toimissaan;

5. muistuttaa, että muovin tuotantoon 
(erityisesti nanoteknologian alalla) liittyvä 
innovointi ja sen vaikutus muovin 
jätehuoltoon luovat uusia työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja 
kehottaa komissiota ottamaan mainitut 
riskit huomioon muovin jätehuoltoon ja 
muovijätteen käsittelyyn liittyvissä 
tulevissa toimissaan;

Or. en

Tarkistus 23
Emer Costello

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että muovin tuotantoon 
(erityisesti nanoteknologian alalla) liittyvä 

5. korostaa, että muovin tuotantoon 
(erityisesti nanoteknologian alalla) liittyvä 
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innovointi ja sen vaikutus muovin 
jätehuoltoon luovat uusia työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja 
kehottaa komissiota ottamaan mainitut 
haasteet huomioon muovin jätehuoltoon 
liittyvissä tulevissa toimissaan;

innovointi ja sen vaikutus muovin 
jätehuoltoon luovat uusia työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja 
kehottaa komissiota ratkaisemaan mainitut 
haasteet asianmukaisella tavalla muovin 
jätehuoltoon liittyvissä tulevissa 
toimissaan;

Or. en

Tarkistus 24
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että muovin tuotantoon 
(erityisesti nanoteknologian alalla) liittyvä 
innovointi ja sen vaikutus muovin 
jätehuoltoon luovat uusia työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja 
kehottaa komissiota ottamaan mainitut 
haasteet huomioon muovin jätehuoltoon 
liittyvissä tulevissa toimissaan;

5. korostaa, että muovin tuotantoon 
(erityisesti nanoteknologian alalla) liittyvä 
innovointi ja sen vaikutus muovin 
jätehuoltoon luovat uusia työterveyteen ja 
työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja 
kehottaa komissiota ottamaan mainitut 
haasteet huomioon muovin jätehuoltoon 
liittyvissä tulevissa toimissaan sekä 
tekemään korkeimmista eurooppalaisista 
työterveys- ja työturvallisuusstandardeista 
sitovia kaikille alalla toimiville 
henkilöille, työntekijöille, 
palveluntarjoajille ja kaikenlaisille 
itsenäisille ammatinharjoittajille;

Or. de

Tarkistus 25
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että pesemättömän ja 
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kuluttajan jäljiltä olevan muovin tuontia 
koskevan ympäristölainsäädännön 
muutokset Kiinan ja Malesian kaltaisissa 
maissa voivat olla merkittävä sysäys 
suuremmille talteenottoa ja kierrätystä 
koskeville investoinneille EU:ssa ja 
uusien työpaikkojen luomiselle;

Or. en

Tarkistus 26
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

6. pitää ensisijaisen tärkeänä 
työmarkkinoiden tulevien tarpeiden ja 
ammattitaitotarpeiden tunnistamista; 
korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
strategioita, joilla työntekijöiden 
ammattitaito saadaan vastaamaan 
työmarkkinoiden tulevia tarpeita; korostaa 
tässä yhteydessä, että ekoinnovointi ja 
EU:n jätehuoltolainsäädännön 
asianmukainen täytäntöönpano edellyttävät 
asianmukaista koulutusta ja ammattitaitoa, 
jotta pystytään vastaamaan vähähiiliseen 
talouteen siirtymiseen liittyviin 
haasteisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
sisällyttämään kierrätystalousmallin 
ammatillisen koulutuksen järjestelmiinsä;
muistuttaa tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahaston tulisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

Or. fr

Tarkistus 27
Csaba Sógor

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää myös 
vähähiilisen teollisuuden työpaikkojen 
kysyntään vastaamista.

Or. en

Tarkistus 28
Emer Costello

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahaston avulla olisi edistettävä
työvoiman valmistelemista laadukkaiden
vihreiden työpaikkojen kysynnän 
lisääntymiseen komission helmikuussa 
vuonna 2013 esittelemän sosiaalisten 
investointien paketin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 29
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; panee 
merkille, että koulutuksella voidaan 
parantaa kierrätysalan työpaikkojen 
arvostusta ja parantaa työntekijöiden 
pysymistä työssään sekä terveys- ja 
turvallisuuskäytäntöjä, ja muistuttaa tässä 
yhteydessä, että Euroopan sosiaalirahasto 
voisi edistää työvoiman mukautumista 
vihreiden työpaikkojen kysynnän 
lisääntymiseen.

Or. en

Tarkistus 30
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista kestävien ja laadukkaiden 
kierrätysalan työpaikkojen kysynnän 
lisääntymiseen.

Or. en

Tarkistus 31
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen lisäämällä 
ammatillista koulutusta ja 
työssäoppimista.

Or. en

Tarkistus 32
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen.

6. korostaa, että ekoinnovointi ja EU:n 
jätehuoltolainsäädännön asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttävät asianmukaista 
koulutusta ja ammattitaitoa; muistuttaa 
tässä yhteydessä, että Euroopan 
sosiaalirahasto voisi edistää työvoiman 
mukautumista vihreiden työpaikkojen 
kysynnän lisääntymiseen; katsoo, että 
erityisesti työmarkkinoilla heikossa 
asemassa olevien ryhmien on saatava 
tarvittava pätevyys pysyvän ja varman 
työpaikan varmistamiseksi.

Or. de


