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Amandman 1
Jean Lambert
u ime kluba Verts/ALE

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava Aa (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

A.a. budući da industrija plastike u EU-u 
zapošljava oko 1,6 milijuna ljudi;

Or. en

Amandman 2
Jean Lambert
u ime kluba Verts/ALE

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava Ab (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

A.b. budući da sektor recikliranja 
plastičnog otpada može stvoriti približno 
162 000 radnih mjesta u EU-u kako bi se 
postigli novi ciljevi EU-a;

Or. en

Amandman 3
Antigoni Papadopoulou

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava Ba (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

B.a. budući da strategija Europa 2020 
poziva na pametan, održiv i uključiv 
razvoj;

Or. en
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Amandman 4
Jean-Luc Bennahmias

Nacrt mišljenja
Stavak 1.

Nacrt mišljenja Izmjena

1. naglašava da bi novim inicijativama 
politike zaštite okoliša na razini EU-a 
trebale prethoditi cjelovite procjene 
utjecaja koje će se usmjeriti na 
zapošljavanje i mogućnosti na tržištu 
rada;

1. naglašava da bi novim inicijativama 
politike zaštite okoliša, ekoloških 
inovacija, gospodarenja otpadom i 
biogospodarstva na razini EU-a trebale 
prethoditi cjelovite procjene utjecaja koje 
će se usmjeriti na potencijal za stvaranje 
radnih mjesta te na mjere u području 
osnovnog, trajnog i strukovnog 
osposobljavanja u svrhu stvaranja zelenih 
radnih mjesta;

Or. fr

Amandman 5
Antigoni Papadopoulou

Nacrt mišljenja
Stavak 1.

Nacrt mišljenja Izmjena

1. naglašava da bi novim inicijativama 
politike zaštite okoliša na razini EU-a 
trebale prethoditi cjelovite procjene 
utjecaja koje će se usmjeriti na 
zapošljavanje i mogućnosti na tržištu rada;

1. naglašava da bi novim inicijativama 
politike zaštite okoliša na razini EU-a 
trebale prethoditi cjelovite procjene 
utjecaja koje će se usmjeriti na 
zapošljavanje i mogućnosti na tržištu rada 
kao i na socijalne posljedice;

Or. en

Amandman 6
Csaba Sógor

Nacrt mišljenja
Stavak 1.



AM\943941HR.doc 5/17 PE516.657v01-00

HR

Nacrt mišljenja Izmjena

1. naglašava da bi novim inicijativama 
politike zaštite okoliša na razini EU-a 
trebale prethoditi cjelovite procjene 
utjecaja koje će se usmjeriti na 
zapošljavanje i mogućnosti na tržištu rada;

1. naglašava da bi novim inicijativama 
politike zaštite okoliša na razini EU-a 
trebale prethoditi cjelovite procjene 
utjecaja koje će se usmjeriti na 
zapošljavanje i mogućnosti te promjene na 
tržištu rada;

Or. en

Amandman 7
Jean Lambert
u ime kluba Verts/ALE

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta;

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s najvećim potencijalom za 
zapošljavanje na dostojnom radnom 
mjestu, posebno u preobrazbi u održivo 
gospodarstvo i u stvaranju zelenih radnih 
mjesta u skladu s EU-ovom strategijom 
2020;

Or. en

Amandman 8
Csaba Sógor

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
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stvaranju zelenih radnih mjesta; stvaranju radnih mjesta u industriji s 
niskim emisijama ugljika;

Or. en

Amandman 9
Antigoni Papadopoulou

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta;

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju radnih mjesta održive kvalitete u 
sektoru recikliranja;

Or. en

Amandman 10
Jean-Luc Bennahmias

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta;

2. podsjeća da se preobrazbom u 
gospodarstvo s niskim emisijama ugljika 
mora omogućiti usklađivanje ekoloških i 
gospodarskih izazova; u tom pogledu 
podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta;

Or. fr
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Amandman 11
Jutta Steinruck

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta;

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju trajnih, sigurnih zelenih radnih 
mjesta s najvišim socijalnim standardima;

Or. de

Amandman 12
Emer Costello

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta;

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju kvalitetnih zelenih radnih mjesta;

Or. en

Amandman 13
Phil Bennion

Nacrt mišljenja
Stavak 2.

Nacrt mišljenja Izmjena

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 

2. podsjeća da bi države članice trebale 
poduprijeti inicijative kojima se olakšava 
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razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta;

razvoj sektora s velikim potencijalom za 
zapošljavanje, a posebno one koji pomažu 
u preobrazbi u održivo gospodarstvo i u 
stvaranju zelenih radnih mjesta; poziva 
lokalne i regionalne vlasti na 
koordinaciju odredbi javnih službi s 
ciljevima zaštite okoliša kako bi se pritom 
postigli višestruki ciljevi i potaknulo 
stvaranje zelenih radnih mjesta;

Or. en

Amandman 14
Antigoni Papadopoulou

Nacrt mišljenja
Stavak 3.

Nacrt mišljenja Izmjena

3. naglašava činjenicu da ciljevi utvrđeni u 
sklopu Okvirne direktive o otpadu, 
Direktive o ambalaži i Direktive o otpadnoj 
električnoj i elektroničkoj opremi stvaraju 
mogućnosti za nova zapošljavanja u 
različitim sektorima gospodarstva preko 
učinka prelijevanja, a pogodna okruženja 
za relevantne industrije bi stoga trebalo 
poticati kako bi se mogao iskoristiti njihov 
potpuni potencijal za stvaranje radnih 
mjesta;

3. naglašava činjenicu da ciljevi utvrđeni u 
sklopu Okvirne direktive o otpadu, 
Direktive o ambalaži i Direktive o otpadnoj 
električnoj i elektroničkoj opremi stvaraju 
mogućnosti za nova zapošljavanja u 
različitim sektorima gospodarstva preko 
učinka prelijevanja, a pogodna okruženja 
za relevantne industrije bi stoga trebalo 
poticati kako bi se mogao iskoristiti njihov 
potpuni potencijal za stvaranje radnih 
mjesta; naglašava da bi potpuna provedba 
zakonodavstva EU-a o otpadu uštedjela 72 
milijarde eura godišnje, povećala godišnji 
promet sektora gospodarenja otpadom i 
recikliranja u EU-u za 42 milijarde eura 
te stvorila više od 400 000 radnih mjesta 
do 2020.;

Or. en

Amandman 15
Jutta Steinruck

Nacrt mišljenja
Stavak 3.
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Nacrt mišljenja Izmjena

3. naglašava činjenicu da ciljevi utvrđeni u 
sklopu Okvirne direktive o otpadu, 
Direktive o ambalaži i Direktive o otpadnoj 
električnoj i elektroničkoj opremi stvaraju 
mogućnosti za nova zapošljavanja u 
različitim sektorima gospodarstva preko 
učinka prelijevanja, a pogodna okruženja 
za relevantne industrije bi stoga trebalo 
poticati kako bi se mogao iskoristiti njihov 
potpuni potencijal za stvaranje radnih 
mjesta;

3. naglašava činjenicu da ciljevi utvrđeni u 
sklopu Okvirne direktive o otpadu, 
Direktive o ambalaži i Direktive o otpadnoj 
električnoj i elektroničkoj opremi stvaraju 
mogućnosti za nova zapošljavanja u 
različitim sektorima gospodarstva preko 
učinka prelijevanja, a pogodna okruženja 
za relevantne industrije bi stoga trebalo 
poticati kako bi se mogao iskoristiti njihov 
potpuni potencijal za stvaranje radnih 
mjesta; naglašava da se posebice mladim 
ljudima pružaju prilike za integraciju na 
tržište rada u novim područjima 
djelatnosti;

Or. de

Amandman 16
Jean-Luc Bennahmias

Nacrt mišljenja
Stavak 3.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

3.a. naglašava potencijal modela kružnog 
gospodarstva jer omogućuje odvajanje 
rasta od iscrpljivanja prirodnih izvora te 
stoga predstavlja regenerativni model koji 
može utjecati na sve sektore i biti izvor 
novih radnih mjesta; naglašava da kružno 
gospodarstvo podrazumijeva potpunu 
promjenu poimanja proizvoda i da je 
stoga, kako bi uveli te promjene u sve faze 
životnog ciklusa proizvoda, od ekološkog 
dizajna preko popravka, ponovnog 
pakiranja pa sve do recikliranja, potrebno 
stvoriti nova radna mjesta;

Or. fr
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Amandman 17
Ismail Ertug

Nacrt mišljenja
Stavak 3.b (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

3.b. ukazuje na to da se često kao 
posljedica strogih odredbi za recikliranje 
elektroničkih uređaja u Europi znatan dio 
elektroničkog otpada reciklira u Zapadnoj 
Africi u najlošijim uvjetima za ljude i 
prirodu; zahtijeva da se strožim 
kontrolama u EU-u zaustavi ova praksa u 
budućnosti;

Or. de

Amandman 18
Csaba Sógor

Nacrt mišljenja
Stavak 4.

Nacrt mišljenja Izmjena

4. podsjeća da će poboljšana provedba 
zakonodavstva EU-a na području otpada 
doprinijeti gospodarskom razvoju, a time i 
stvaranju radnih mjesta; naglašava da 
recikliranje – radno intenzivni sektor –
može biti važan izvor radnih mjesta te bi 
mu stoga trebalo dati prednost u 
revidiranom okviru EU-a o otpadu;

4. podsjeća da će poboljšana provedba 
zakonodavstva EU-a na području otpada 
doprinijeti gospodarskom razvoju, a time i 
stvaranju radnih mjesta; naglašava da 
recikliranje – radno intenzivni sektor –
može biti važan izvor radnih mjesta;

Or. en

Amandman 19
Antigoni Papadopoulou

Nacrt mišljenja
Stavak 4.
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Nacrt mišljenja Izmjena

4. podsjeća da će poboljšana provedba 
zakonodavstva EU-a na području otpada 
doprinijeti gospodarskom razvoju, a time i 
stvaranju radnih mjesta; naglašava da 
recikliranje – radno intenzivni sektor –
može biti važan izvor radnih mjesta te bi 
mu stoga trebalo dati prednost u 
revidiranom okviru EU-a o otpadu;

4. podsjeća da poboljšana provedba 
zakonodavstva EU-a na području otpada 
ima potencijala za doprinos gospodarskom 
razvoju, a time i stvaranju radnih mjesta; 
naglašava da recikliranje – radno intenzivni 
sektor – može biti važan izvor lokalnih
radnih mjesta te bi mu stoga trebalo dati 
prednost u revidiranom okviru EU-a o 
otpadu; naglašava da samo recikliranje 
plastike ima potencijal za stvaranje do 160 
000 radnih mjesta u EU 27 ako se stopa 
recikliranja poveća do razine od 70 % do 
2020. godine;

Or. en

Amandman 20
Phil Bennion

Nacrt mišljenja
Stavak 4.

Nacrt mišljenja Izmjena

4. podsjeća da će poboljšana provedba 
zakonodavstva EU-a na području otpada 
doprinijeti gospodarskom razvoju, a time i 
stvaranju radnih mjesta; naglašava da 
recikliranje – radno intenzivni sektor –
može biti važan izvor radnih mjesta te bi 
mu stoga trebalo dati prednost u 
revidiranom okviru EU-a o otpadu;

4. podsjeća da će poboljšana provedba 
zakonodavstva EU-a na području otpada 
doprinijeti gospodarskom razvoju, a time i 
stvaranju radnih mjesta; naglašava da 
recikliranje i ponovna upotreba – oba
radno intenzivna sektora – mogu biti važni 
izvori radnih mjesta te bi im stoga trebalo 
dati prednost tamo gdje je najprikladnije u 
revidiranom okviru EU-a o otpadu;

Or. en

Amandman 21
Antigoni Papadopoulou

Nacrt mišljenja
Stavak 4.a (novi)
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Nacrt mišljenja Izmjena

4.a. Naglašava međutim da potencijal 
zapošljavanja u sektoru recikliranja ne 
smije dovoditi u pitanje nastojanja 
prvenstveno u smanjenju intenziteta i 
ovisnosti o resursima - što je izazov koji 
također nudi nove mogućnosti 
zapošljavanja;

Or. en

Amandman 22
Csaba Sógor

Nacrt mišljenja
Stavak 5.

Nacrt mišljenja Izmjena

5. naglašava da inovacije koje se trenutno 
događaju u proizvodnji plastike (osobito na 
području nanotehnologije) i njihov utjecaj 
na gospodarenje plastičnim otpadom 
stvaraju nove izazove za zdravlje i 
sigurnost na radu, te poziva Komisiju da 
razmotri te izazove u budućim mjerama 
povezanim s plastičnim otpadom;

5. podsjeća da inovacije koje se trenutno 
događaju u proizvodnji plastike (osobito na 
području nanotehnologije) i njihov utjecaj 
na gospodarenje plastičnim otpadom mogu 
stvoriti nove izazove za zdravlje i sigurnost 
na radu, te poziva Komisiju da razmotri te 
rizike u budućim mjerama povezanim s 
plastičnim otpadom i njegovom obradom;

Or. en

Amandman 23
Emer Costello

Nacrt mišljenja
Stavak 5.

Nacrt mišljenja Izmjena

5. naglašava da inovacije koje se trenutno 
događaju u proizvodnji plastike (osobito na 
području nanotehnologije) i njihov utjecaj 
na gospodarenje plastičnim otpadom 
stvaraju nove izazove za zdravlje i 

5. naglašava da inovacije koje se trenutno 
događaju u proizvodnji plastike (osobito na 
području nanotehnologije) i njihov utjecaj 
na gospodarenje plastičnim otpadom 
stvaraju nove izazove za zdravlje i 
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sigurnost na radu, te poziva Komisiju da 
razmotri te izazove u budućim mjerama 
povezanim s plastičnim otpadom;

sigurnost na radu, te poziva Komisiju da 
na odgovarajući način odgovori na te 
izazove u budućim mjerama povezanim s 
plastičnim otpadom;

Or. en

Amandman 24
Jutta Steinruck

Nacrt mišljenja
Stavak 5.

Nacrt mišljenja Izmjena

5. naglašava da inovacije koje se trenutno 
događaju u proizvodnji plastike (osobito na 
području nanotehnologije) i njihov utjecaj 
na gospodarenje plastičnim otpadom 
stvaraju nove izazove za zdravlje i 
sigurnost na radu, te poziva Komisiju da 
razmotri te izazove u budućim mjerama 
povezanim s plastičnim otpadom;

5. naglašava da inovacije koje se trenutno 
događaju u proizvodnji plastike (osobito na 
području nanotehnologije) i njihov utjecaj 
na gospodarenje plastičnim otpadom 
stvaraju nove izazove za zdravlje i 
sigurnost na radu, te poziva Komisiju da 
razmotri te izazove u budućim mjerama 
povezanim s plastičnim otpadom i propiše 
najviše europske standarde zaštite na radu 
i zdravstvene zaštite koji će biti obvezujući 
za sve osobe, posloprimce, pružatelje 
usluga i sve oblike samozapošljavanja koji 
su njima obuhvaćeni;

Or. de

Amandman 25
Jean Lambert
u ime kluba Verts/ALE

Nacrt mišljenja
Stavak 5.a (novi)

Nacrt mišljenja Izmjena

5.a. smatra da promjene zakonodavstva o 
okolišu u državama poput Kine i Malezije 
u smislu uvoza neoprane, otpadne plastike 
mogu dati značajan zamah većim 
ulaganjima u oporavak i recikliranje 
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unutar EU-a i stvaranju dodatnih radnih 
mjesta;

Or. en

Amandman 26
Jean-Luc Bennahmias

Nacrt mišljenja
Stavak 6.

Nacrt mišljenja Izmjena

6. naglašava činjenicu je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

6. smatra prioritetnim utvrđivanje 
budućih potreba tržišta rada te potrebnih 
vještina; naglašava potrebu za uvođenjem 
strategija koje će omogućiti usklađivanje 
vještina radnika s budućim potrebama 
tržišta rada; u tom pogledu, kako bi se 
suočili s izazovima prijelaza na 
gospodarstvo s niskim emisijama ugljika,
naglašava činjenicu da je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
preporučuje državama članicama 
uključivanje modela kružnog 
gospodarstva u programe strukovnog 
osposobljavanja; podsjeća da bi, u ovom 
kontekstu, Europski socijalni fond trebao 
biti od pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

Or. fr

Amandman 27
Csaba Sógor

Nacrt mišljenja
Stavak 6.
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Nacrt mišljenja Izmjena

6. naglašava činjenicu je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

6. naglašava činjenicu da je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao također biti 
od pomoći u namirivanju potražnje za 
radnim mjestima u industriji s niskim 
emisijama ugljika.

Or. en

Amandman 28
Emer Costello

Nacrt mišljenja
Stavak 6.

Nacrt mišljenja Izmjena

6. naglašava činjenicu je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

6. naglašava činjenicu da je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi se, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond trebao iskoristiti za 
pomoć radnoj snazi u pripremi na 
povećanu potražnju za kvalitetnim zelenim 
radnim mjestima, u skladu s paketom 
mjera za socijalno ulaganje koji je 
predstavila Komisija u veljači 2013.

Or. en

Amandman 29
Jean Lambert
u ime kluba Verts/ALE

Nacrt mišljenja
Stavak 6.
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6. naglašava činjenicu je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo;
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

6. naglašava činjenicu da je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
se zakonodavstvo EU-a na području otpada 
ispravno provelo; napominje da 
osposobljavanje može poboljšati viđenje 
statusa rada u području recikliranja i 
pomoći poboljšanju zadržavanja 
zaposlenika te provođenju zdravstvenih i 
sigurnosnih mjera; podsjeća da bi, u ovom 
kontekstu, Europski socijalni fond mogao 
biti od pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

Or. en

Amandman 30
Antigoni Papadopoulou

Nacrt mišljenja
Stavak 6.

Nacrt mišljenja Izmjena

6. naglašava činjenicu je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

6. naglašava činjenicu da je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za održivim, 
kvalitetnim radnim mjestima u sektoru 
recikliranja.

Or. en

Amandman 31
Phil Bennion
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Nacrt mišljenja
Stavak 6.

Nacrt mišljenja Izmjena

6. naglašava činjenicu je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima.

6. naglašava činjenicu da je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima promicanjem strukovnog 
osposobljavanja i učenja koje se temelji 
na radu.

Or. en

Amandman 32
Jutta Steinruck

Nacrt mišljenja
Stavak 6.

Nacrt mišljenja Izmjena

6. naglašava činjenicu je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima;

6. naglašava činjenicu da je odgovarajuća 
razina osposobljavanja i vještina potrebna 
kako bi ekološke inovacije napredovale te 
kako bi se zakonodavstvo EU-a na 
području otpada ispravno provelo; 
podsjeća da bi, u ovom kontekstu, 
Europski socijalni fond mogao biti od 
pomoći u pripremi radne snage na 
povećanu potražnju za zelenim radnim 
mjestima; posebno bi se ugrožene skupine 
na tržištu rada morale odgovarajuće 
osposobiti kako bi trajno osigurale 
sigurno zaposlenje u ovom području.

Or. de


