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Pakeitimas 1
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi ES plastiko pramonės 
sektoriuje dirba maždaug 1,6 mln. 
žmonių;

Or. en

Pakeitimas 2
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi ES plastiko perdirbimo 
pramonės sektoriuje galėtų būti sukurta 
maždaug 162 000 darbo vietų, kad būtų 
pasiekti nauji ES tikslai;

Or. en

Pakeitimas 3
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi strategija „Europa 2020“ 
skatinamas pažangus, tvarus ir 
integracinis augimas;
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Or. en

Pakeitimas 4
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad parengus naujas 
aplinkosaugos politikos iniciatyvas ES 
lygmeniu būtina vykdyti patikimą poveikio 
vertinimą, kuriame didžiausias dėmesys 
būtų skirtas užimtumo ir darbo rinkos
galimybėms;

1. pabrėžia, kad parengus naujas 
aplinkosaugos, ekologinių inovacijų, 
atliekų tvarkymo ir bioekonomikos
politikos iniciatyvas ES lygmeniu būtina 
vykdyti patikimą poveikio vertinimą, 
kuriame didžiausias dėmesys būtų skirtas 
galimybėms kurti darbo vietas ir 
priemonėms, kurios turi būti 
įgyvendinamos pirminio mokymo, tęstinio 
švietimo ir profesinio mokymo srityje, 
siekiant kurti ekologiškas darbo vietas;

Or. fr

Pakeitimas 5
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad parengus naujas 
aplinkosaugos politikos iniciatyvas ES 
lygmeniu būtina vykdyti patikimą poveikio 
vertinimą, kuriame didžiausias dėmesys 
būtų skirtas užimtumo ir darbo rinkos 
galimybėms;

1. pabrėžia, kad parengus naujas 
aplinkosaugos politikos iniciatyvas ES 
lygmeniu būtina vykdyti patikimą poveikio 
vertinimą, kuriame didžiausias dėmesys 
būtų skirtas užimtumo ir darbo rinkos 
galimybėms bei socialiniams padariniams;

Or. en
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Pakeitimas 6
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad parengus naujas 
aplinkosaugos politikos iniciatyvas ES 
lygmeniu būtina vykdyti patikimą poveikio 
vertinimą, kuriame didžiausias dėmesys 
būtų skirtas užimtumo ir darbo rinkos 
galimybėms;

1. pabrėžia, kad parengus naujas 
aplinkosaugos politikos iniciatyvas ES 
lygmeniu būtina vykdyti patikimą poveikio 
vertinimą, kuriame didžiausias dėmesys 
būtų skirtas užimtumo ir darbo rinkos 
galimybėms bei pokyčiams;

Or. en

Pakeitimas 7
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi
ir ypač kuriomis padedama vykdyti 
perėjimą prie tvarios ekonomikos ir 
ekologiškų darbo kūrimo;

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose yra daugiausia galimybių 
deramai įsidarbinti, vystymąsi ypač
pereinant prie tvarios ekonomikos ir 
ekologiškų darbo vietų kūrimo pagal 
strategiją „Europa 2020“;

Or. en

Pakeitimas 8
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir ekologiškų
darbo kūrimo;

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose yra daug galimybių įsidarbinti, 
vystymąsi ir ypač kuriomis padedama 
vykdyti perėjimą prie tvarios ekonomikos 
ir darbo vietų mažo anglies dioksido kiekio 
pramonės sektoriuje kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 9
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir ekologiškų
darbo kūrimo;

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose yra daug galimybių įsidarbinti, 
vystymąsi ir ypač kuriomis padedama 
vykdyti perėjimą prie tvarios ekonomikos 
ir tvarių kokybiškų darbo vietų perdirbimo 
sektoriuje kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 10
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir ekologiškų

2. primena, kad pereinant prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos turi būti sudarytos sąlygos 
derinti aplinkosaugos ir ekonomikos 
problemas; šiuo klausimu primena, kad
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darbo kūrimo; valstybės narės turi remti iniciatyvas, 
kuriomis lengvinamas sektorių, kuriuose 
didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir ypač 
kuriomis padedama vykdyti perėjimą prie 
tvarios ekonomikos ir ekologiškų darbo 
vietų kūrimo;

Or. fr

Pakeitimas 11
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir ekologiškų 
darbo kūrimo;

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir pastovių, 
stabilių, ypač aukštus standartus 
atitinkančių ekologiškų darbo vietų 
kūrimo;

Or. de

Pakeitimas 12
Emer Costello

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir ekologiškų 
darbo kūrimo;

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose yra daug galimybių įsidarbinti, 
vystymąsi ir ypač kuriomis padedama 
vykdyti perėjimą prie tvarios ekonomikos 
ir kokybiškų ekologiškų darbo vietų 
kūrimo;
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Or. en

Pakeitimas 13
Phil Bennion

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir ekologiškų 
darbo kūrimo;

2. primena, kad valstybės narės turi remti 
iniciatyvas, kuriomis lengvinamas sektorių, 
kuriuose didelis nedarbo lygis, vystymąsi ir 
ypač kuriomis padedama vykdyti perėjimą 
prie tvarios ekonomikos ir ekologiškų 
darbo vietų kūrimo; ragina vietos ir 
regionų valdžios institucijas koordinuoti 
viešųjų paslaugų nuostatas, kuriose 
numatyti aplinkos tiksliniai rodikliai ir 
tikslai, kad būtų pasiekta daug tikslų ir 
šiuo procesu skatinama kurti ekologiškas 
darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 14
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia tai, kad tikslai, išdėstyti Atliekų 
pagrindų direktyvoje, Pakuočių direktyvoje 
ir EEĮA direktyvoje, per šalutinį poveikį 
sukuria galimybes naujoms darbo vietoms 
įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir todėl 
atitinkamose pramonės šakose reikėtų 
puoselėti palankias sąlygas, siekiant, kad 
šios pramonės šakos galėtų pasinaudoti 
visomis joms suteikiamomis darbo vietų 
kūrimo galimybėmis;

3. pabrėžia tai, kad tikslai, išdėstyti Atliekų 
pagrindų direktyvoje, Pakuočių direktyvoje 
ir EEĮA direktyvoje, per šalutinį poveikį 
sukuria galimybes naujoms darbo vietoms 
įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir todėl 
atitinkamose pramonės šakose reikėtų 
puoselėti palankias sąlygas, siekiant, kad 
šios pramonės šakos galėtų pasinaudoti 
visomis joms suteikiamomis darbo vietų 
kūrimo galimybėmis; pažymi, kad visiškai 
įgyvendinus ES atliekų tvarkymo teisės 
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aktus, iki 2020 m. būtų sutaupoma 
72 mlrd. EUR per metus, metinė ES 
atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektorių 
apyvarta padidėtų 42 mlrd. EUR ir iki 
2020 m. būtų sukurta daugiau nei 
400 000 darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 15
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia tai, kad tikslai, išdėstyti Atliekų 
pagrindų direktyvoje, Pakuočių direktyvoje 
ir EEĮA direktyvoje, per šalutinį poveikį 
sukuria galimybes naujoms darbo vietoms 
įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir todėl 
atitinkamose pramonės šakose reikėtų 
puoselėti palankias sąlygas, siekiant, kad 
šios pramonės šakos galėtų pasinaudoti 
visomis joms suteikiamomis darbo vietų 
kūrimo galimybėmis;

3. pabrėžia tai, kad tikslai, išdėstyti Atliekų 
pagrindų direktyvoje, Pakuočių direktyvoje 
ir EEĮA direktyvoje, per šalutinį poveikį 
sukuria galimybes naujoms darbo vietoms 
įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir todėl 
atitinkamose pramonės šakose reikėtų 
puoselėti palankias sąlygas, siekiant, kad 
šios pramonės šakos galėtų pasinaudoti 
visomis joms suteikiamomis darbo vietų 
kūrimo galimybėmis; pabrėžia, kad taip 
visų pirma jaunimui atsiranda galimybių 
per naujas veiklos sritis integruotis į 
darbo rinką;

Or. de

Pakeitimas 16
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia žiedinės ekonomikos modelio 
potencialą – tai yra atkuriamasis modelis, 
kuris gali daryti poveikį visiems 
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sektoriams ir skatinti kurti darbo vietas, 
nes taikant šį modelį augimą galima 
atsieti nuo išteklių išeikvojimo; pabrėžia, 
kad dėl žiedinės ekonomikos produktas 
turi būti projektuojamas visiškai kitaip ir 
kad siekiant remti tokius pokyčius visais 
produkto gyvavimo etapais – nuo 
ekologinio projektavimo, remonto ir 
perpakavimo iki perdirbimo – reikia 
naujų darbo vietų;

Or. fr

Pakeitimas 17
Ismail Ertug

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena, kad Europoje taikomų 
griežtų nuostatų dėl elektros prietaisų 
antrinio perdirbimo pasekmė dažnai būna 
ta, kad didelė dalis elektros įrangos laužo 
perdirbama Vakarų Afrikoje žmonėms ir 
gamtai ypač blogomis sąlygomis; ragina 
ES ateityje vykdant griežtesnę kontrolę 
užkirsti kelią tokiai praktikai;

Or. de

Pakeitimas 18
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad pagerinus atliekų srities ES 
teisės aktų įgyvendinimą būtų prisidedama 
prie ekonomikos vystymosi ir taip 
sukuriamos darbo vietos; pabrėžia, kad 

4. primena, kad pagerinus atliekų srities ES 
teisės aktų įgyvendinimą būtų prisidedama 
prie ekonomikos vystymosi ir taip 
sukuriamos darbo vietos; pabrėžia, kad 



AM\943941LT.doc 11/18 PE516.657v01-00

LT

perdirbimo sektorius, kuris yra imlus 
darbui sektorius, gali būti svarbiu darbo 
vietų šaltiniu ir jam persvarstytoje ES 
atliekų sistemoje turėtų būti skirta 
pirmenybė;

perdirbimo sektorius, kuris yra imlus 
darbui sektorius, gali būti svarbiu darbo 
vietų šaltiniu;

Or. en

Pakeitimas 19
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad pagerinus atliekų srities ES 
teisės aktų įgyvendinimą būtų prisidedama 
prie ekonomikos vystymosi ir taip 
sukuriamos darbo vietos; pabrėžia, kad 
perdirbimo sektorius, kuris yra imlus 
darbui sektorius, gali būti svarbiu darbo 
vietų šaltiniu ir jam persvarstytoje ES 
atliekų sistemoje turėtų būti skirta 
pirmenybė;

4. primena, kad pagerinus atliekų srities ES 
teisės aktų įgyvendinimą atsirastų 
galimybė prisidėti prie ekonomikos 
vystymosi ir taip sukuriamos darbo vietos; 
pabrėžia, kad perdirbimo sektorius, kuris 
yra imlus darbui sektorius, gali būti svarbiu 
vietos darbo vietų šaltiniu ir jam 
persvarstytoje ES atliekų sistemoje turėtų 
būti skirta pirmenybė; pabrėžia, kad vien 
perdirbant plastiką ES 27 valstybėse 
narėse gali būti sukurta iki 16 000 darbo 
vietų, jeigu perdirbimo norma iki 2020 m. 
padidėtų iki 70 proc.;

Or. en

Pakeitimas 20
Phil Bennion

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad pagerinus atliekų srities ES 
teisės aktų įgyvendinimą būtų prisidedama 
prie ekonomikos vystymosi ir taip 
sukuriamos darbo vietos; pabrėžia, kad 

4. primena, kad pagerinus atliekų srities ES 
teisės aktų įgyvendinimą būtų prisidedama 
prie ekonomikos vystymosi ir taip 
sukuriamos darbo vietos; pabrėžia, kad 
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perdirbimo sektorius, kuris yra imlus
darbui sektorius, gali būti svarbiu darbo 
vietų šaltiniu ir jam persvarstytoje ES 
atliekų sistemoje turėtų būti skirta 
pirmenybė;

perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo
sektoriai, kurie abu yra imlūs darbui
sektoriai, gali būti svarbiais darbo vietų 
šaltiniais ir tinkamiausiais atvejais jiems
persvarstytoje ES atliekų sistemoje turėtų 
būti skirta pirmenybė;

Or. en

Pakeitimas 21
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. tačiau pabrėžia, kad įsidarbinimo 
perdirbimo sektoriuje galimybės neturėtų 
pakenkti pastangoms sumažinti išteklių 
naudojimo intensyvumą ir pirmiausia 
priklausomybę, nes įgyvendinus šį 
uždavinį taip pat atsirastų naujų 
užimtumo galimybių;

Or. en

Pakeitimas 22
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad plastiko gamyboje 
pradėtos taikyti inovacijos (ypač 
nanotechnologijų srityje) ir jų poveikis 
plastiko atliekų tvarkyme kelia naujus 
iššūkius sveikatai ir saugai darbe, ir ragina 
Komisiją ateityje apsvarstyti šias 
problemas, susijusias su plastiko 
atliekomis;

5. primena, kad plastiko gamyboje 
pradėtos taikyti inovacijos (ypač 
nanotechnologijų srityje) ir jų poveikis 
plastiko atliekų tvarkymui galėtų kelti
naujus iššūkius sveikatai ir saugai darbe, ir 
ragina Komisiją ateityje, imantis veiksmų 
dėl plastiko atliekų ir jų tvarkymo, 
apsvarstyti šią riziką;
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Or. en

Pakeitimas 23
Emer Costello

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad plastiko gamyboje 
pradėtos taikyti inovacijos (ypač 
nanotechnologijų srityje) ir jų poveikis 
plastiko atliekų tvarkyme kelia naujus 
iššūkius sveikatai ir saugai darbe, ir ragina 
Komisiją ateityje apsvarstyti šias 
problemas, susijusias su plastiko 
atliekomis;

5. pabrėžia, kad plastiko gamyboje 
pradėtos taikyti inovacijos (ypač 
nanotechnologijų srityje) ir jų poveikis 
plastiko atliekų tvarkymui kelia naujus 
iššūkius sveikatai ir saugai darbe, ir ragina 
Komisiją ateityje imantis veiksmų dėl 
plastiko atliekų atitinkamai reaguoti į šias 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 24
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad plastiko gamyboje 
pradėtos taikyti inovacijos (ypač 
nanotechnologijų srityje) ir jų poveikis 
plastiko atliekų tvarkyme kelia naujus 
iššūkius sveikatai ir saugai darbe, ir ragina 
Komisiją ateityje apsvarstyti šias 
problemas, susijusias su plastiko 
atliekomis;

5. pabrėžia, kad plastiko gamyboje 
pradėtos taikyti inovacijos (ypač 
nanotechnologijų srityje) ir jų poveikis 
plastiko atliekų tvarkymui kelia naujus 
iššūkius sveikatai ir saugai darbe, ir ragina 
Komisiją ateityje apsvarstyti šias 
problemas, susijusias su plastiko 
atliekomis, bei nustatyti privalomus ypač 
griežtus europinius darbo saugos ir 
sveikatos apsaugos standartus visiems su 
tuo susijusiems asmenims, darbuotojams, 
paslaugų teikėjams ir bet kokios formos 
savarankišką veiklą vykdantiems 
asmenims;



PE516.657v01-00 14/18 AM\943941LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimas 25
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad tokiose šalyse kaip Kinija ir 
Malaizija pasikeitus aplinkos srities teisės 
aktams, susijusiems su neišplauto, 
suvartoto plastiko importu, ES galėtų būti 
reikšmingai paskatintas panaudojimas ir 
perdirbimas ir papildomų darbo vietų 
kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 26
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa.

6. mano, kad svarbiausia nustatyti 
būsimus darbo rinkos poreikius ir 
reikiamus gebėjimus; pabrėžia, kad 
būtina rengti strategijas, kurias taikant 
darbuotojų gebėjimus būtų galima 
suderinti su būsimais darbo rinkos 
poreikiais; šiuo klausimu pabrėžia tai, kad 
siekiant išspręsti problemas, kylančias 
pereinant prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos, ir norint, 
kad klestėtų ekologinės inovacijos ir būtų 
tinkamai įgyvendinami ES atliekų srities 
teisės aktai, būtinas atitinkamas mokymas 
ir įgūdžiai; rekomenduoja valstybėms 
narėms žiedinės ekonomikos modelį 
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įtraukti į savo profesinio mokymo 
priemones; todėl primena, kad Europos 
socialinis fondas turėtų padėti rengiant 
darbo jėgą, jei didėtų ekologiškų darbo 
vietų paklausa.

Or. fr

Pakeitimas 27
Csaba Sógor

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų 
paklausa.

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas taip pat galėtų padėti tenkinti darbo 
vietų paklausą mažo anglies dvideginio 
kiekio pramonės sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 28
Emer Costello

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa.

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas turėtų būti naudojamas padėti 
darbo jėgai pasirengti kokybiškų
ekologiškų darbo vietų paklausai laikantis 
socialinių investicijų teisės aktų rinkinio, 
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kurį Komisija pateikė 2013 m. vasario 
mėn.

Or. en

Pakeitimas 29
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa.

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų teisingai
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai;
pažymi, kad mokymas gali pagerinti 
numanomą darbo statusą perdirbimo 
pramonės sektoriuje ir padėti išlaikyti 
darbuotojus bei saugos ir sveikatos 
praktiką; todėl primena, kad Europos 
socialinis fondas galėtų padėti rengiant 
darbo jėgą, jei didėtų ekologiškų darbo 
vietų paklausa.

Or. en

Pakeitimas 30
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa.

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei perdirbimo sektoriuje didėtų tvarių ir
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kokybiškų darbo vietų paklausa.

Or. en

Pakeitimas 31
Phil Bennion

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa.

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa, 
skatinant profesinį rengimą ir darbu 
grindžiamą mokymąsi.

Or. en

Pakeitimas 32
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa.

6. pabrėžia tai, kad norint, kad klestėtų 
ekologinės inovacijos ir būtų tinkamai 
įgyvendinami ES atliekų srities teisės aktai, 
būtinas atitinkamas mokymas ir įgūdžiai; 
todėl primena, kad Europos socialinis 
fondas galėtų padėti rengiant darbo jėgą, 
jei didėtų ekologiškų darbo vietų paklausa;
visų pirma pažeidžiamų grupių asmenys 
darbo rinkoje turėtų įgyti atitinkamą 
kvalifikaciją, kad jiems būtų užtikrintas 
ilgalaikis stabilus darbas.
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Or. de


