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Poprawka 1
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w przemyśle 
tworzyw sztucznych w UE zatrudnienie 
znajduje około 1,6 mln osób;

Or. en

Poprawka 2
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w sektorze 
recyklingu tworzyw sztucznych można by 
stworzyć około 162 000 miejsc pracy w UE 
w celu realizacji nowych celów UE;

Or. en

Poprawka 3
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w strategii 
„Europa 2020” wzywa się do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;
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Or. en

Poprawka 4
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że nowe inicjatywy w ramach 
polityki ochrony środowiska na szczeblu 
UE należy poprzedzić rzetelnymi ocenami 
skutków, które będą się koncentrować na
możliwościach zatrudnienia i rynku 
pracy;

1. podkreśla, że nowe inicjatywy w ramach 
polityki ochrony środowiska, eko-
innowacji, gospodarowania odpadami i 
biogospodarki na szczeblu UE należy 
poprzedzić rzetelnymi ocenami skutków, 
które będą się koncentrować na potencjale 
do tworzenia miejsc pracy oraz środkach 
w zakresie szkolenia zasadniczego, 
ustawicznego i zawodowego, które należy 
wprowadzić w celu stworzenia 
ekologicznych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 5
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że nowe inicjatywy w ramach 
polityki ochrony środowiska na szczeblu 
UE należy poprzedzić rzetelnymi ocenami 
skutków, które będą się koncentrować na 
możliwościach zatrudnienia i rynku pracy;

1. podkreśla, że nowe inicjatywy w ramach 
polityki ochrony środowiska na szczeblu 
UE należy poprzedzić rzetelnymi ocenami 
skutków, które będą się koncentrować na 
możliwościach zatrudnienia i rynku pracy, 
a także na skutkach społecznych;

Or. en



AM\943941PL.doc 5/19 PE516.657v01-00

PL

Poprawka 6
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że nowe inicjatywy w ramach 
polityki ochrony środowiska na szczeblu 
UE należy poprzedzić rzetelnymi ocenami 
skutków, które będą się koncentrować na 
możliwościach zatrudnienia i rynku pracy;

1. podkreśla, że nowe inicjatywy w ramach 
polityki ochrony środowiska na szczeblu 
UE należy poprzedzić rzetelnymi ocenami 
skutków, które będą się koncentrować na 
możliwościach i zmianach zatrudnienia i 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 7
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie
ekologicznych miejsc pracy;

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
najwyższym potencjałem tworzenia 
godziwych miejsc pracy, szczególnie w 
zakresie transformacji w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i tworzenia
ekologicznych miejsc pracy zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 8
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
miejsc pracy w przemyśle niskoemisyjnym;

Or. en

Poprawka 9
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
trwałych miejsc pracy dobrej jakości w 
sektorze recyklingu;

Or. en

Poprawka 10
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 

2. przypomina, że transformacja w 
kierunku gospodarki niskoemisyjnej 
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rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

powinna umożliwiać godzenie wyzwań 
ekologicznych i ekonomicznych;
przypomina w związku z tym, że państwa 
członkowskie powinny wspierać 
inicjatywy ułatwiające rozwój sektorów 
charakteryzujących się wysokim 
potencjałem tworzenia miejsc pracy, a w 
szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 11
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
trwałych, pewnych ekologicznych miejsc 
pracy o najwyższych standardach 
socjalnych;

Or. de

Poprawka 12
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że państwa członkowskie 2. przypomina, że państwa członkowskie 
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powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy dobrej jakości;

Or. en

Poprawka 13
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

2. przypomina, że państwa członkowskie 
powinny wspierać inicjatywy ułatwiające 
rozwój sektorów charakteryzujących się 
wysokim potencjałem tworzenia miejsc 
pracy, a w szczególności wspomagających 
transformację w kierunku zrównoważonej 
gospodarki umożliwiającej tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy; wzywa władze 
lokalne i regionalne do skoordynowania 
świadczenia usług publicznych z celami i 
założeniami dotyczącymi środowiska 
naturalnego, aby zrealizować wielorakie 
cele i jednocześnie pobudzać tworzenie 
ekologicznych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 14
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że cele określone w 3. podkreśla, że cele określone w 
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dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, 
dyrektywie w sprawie opakowań i 
dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego stwarzają 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy w różnych sektorach 
gospodarki poprzez skutki uboczne na 
innych rynkach, wobec czego należy dążyć 
do zapewnienia korzystnych warunków dla 
odpowiednich gałęzi przemysłu, aby mogły 
one w pełni wykorzystać swój potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy;

dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, 
dyrektywie w sprawie opakowań i 
dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego stwarzają 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy w różnych sektorach 
gospodarki poprzez skutki uboczne na 
innych rynkach, wobec czego należy dążyć 
do zapewnienia korzystnych warunków dla 
odpowiednich gałęzi przemysłu, aby mogły 
one w pełni wykorzystać swój potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy; wskazuje, 
że dzięki pełnemu wdrożeniu unijnych 
przepisów dotyczących odpadów można by 
zaoszczędzić 72 mld EUR rocznie, 
zwiększyć roczne obroty w sektorze 
gospodarowania odpadami w UE i 
recyklingu o 42 mld EUR oraz stworzyć 
ponad 400 000 miejsc pracy do roku 2020;

Or. en

Poprawka 15
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że cele określone w 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, 
dyrektywie w sprawie opakowań i 
dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego stwarzają 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy w różnych sektorach 
gospodarki poprzez skutki uboczne na 
innych rynkach, wobec czego należy dążyć 
do zapewnienia korzystnych warunków dla 
odpowiednich gałęzi przemysłu, aby mogły 
one w pełni wykorzystać swój potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy;

3. podkreśla, że cele określone w 
dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, 
dyrektywie w sprawie opakowań i 
dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego stwarzają 
możliwości w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy w różnych sektorach 
gospodarki poprzez skutki uboczne na 
innych rynkach, wobec czego należy dążyć 
do zapewnienia korzystnych warunków dla 
odpowiednich gałęzi przemysłu, aby mogły 
one w pełni wykorzystać swój potencjał w 
zakresie tworzenia miejsc pracy; 
podkreśla, że w szczególności przed 
młodymi ludźmi otwiera się możliwość 
wejścia na rynek pracy w związku z 
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nowymi formami aktywności 
gospodarczej;

Or. de

Poprawka 16
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na potencjał modelu 
gospodarki okrężnej, gdyż ze względu na 
możliwość oddzielenia wzrostu od 
wyczerpywania się zasobów jest to model 
regeneracyjny, który może mieć wpływ na 
wszystkie sektory i być źródłem tworzenia 
miejsc pracy; podkreśla, że gospodarka 
okrężna wiąże się z całkowitą zmianą 
naszego rozumienia produktu oraz że w 
celu wsparcia zmian na konkretnych 
etapach życia produktu– od eko-projektu 
poprzez naprawę, przepakowanie aż po 
recykling – niezbędne są nowe miejsca 
pracy;

Or. fr

Poprawka 17
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wskazuje, że wskutek rygorystycznych 
przepisów dotyczących recyklingu 
urządzeń elektrycznych w Europie 
niejednokrotnie znaczna część zużytego 
sprzętu elektronicznego jest przetwarzana 
w tragicznych dla człowieka i przyrody 
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warunkach w Afryce Zachodniej; domaga 
się, aby surowsze kontrole w UE 
eliminowały w przyszłości tego rodzaju 
praktyki;

Or. de

Poprawka 18
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sprawniejsze wdrażanie 
przepisów prawnych UE dotyczących 
odpadów przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do 
powstawania miejsc pracy; podkreśla, że 
recykling jako sektor wymagający dużego 
nakładu siły roboczej może być ważnym 
źródłem miejsc pracy i dlatego w nowych 
ramach prawnych UE dotyczących 
odpadów należy go traktować w sposób 
uprzywilejowany;

4. przypomina, że sprawniejsze wdrażanie 
przepisów prawnych UE dotyczących 
odpadów przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do 
powstawania miejsc pracy; podkreśla, że 
recykling jako sektor wymagający dużego 
nakładu siły roboczej może być ważnym 
źródłem miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 19
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sprawniejsze wdrażanie 
przepisów prawnych UE dotyczących 
odpadów przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do 
powstawania miejsc pracy; podkreśla, że 
recykling jako sektor wymagający dużego 
nakładu siły roboczej może być ważnym 

4. przypomina, że sprawniejsze wdrażanie 
przepisów prawnych UE dotyczących 
odpadów może przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do 
powstawania miejsc pracy; podkreśla, że 
recykling jako sektor wymagający dużego 
nakładu siły roboczej może być ważnym 
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źródłem miejsc pracy i dlatego w nowych 
ramach prawnych UE dotyczących 
odpadów należy go traktować w sposób 
uprzywilejowany;

źródłem lokalnych miejsc pracy i dlatego 
w nowych ramach prawnych UE 
dotyczących odpadów należy go traktować 
w sposób uprzywilejowany; podkreśla, że 
tylko dzięki recyklingowi tworzyw 
sztucznych można stworzyć aż 160 000 
miejsc pracy w UE-27, jeżeli do 2020 r.
współczynnik recyklingu wzrośnie do 
poziomu 70%;

Or. en

Poprawka 20
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sprawniejsze wdrażanie 
przepisów prawnych UE dotyczących 
odpadów przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do 
powstawania miejsc pracy; podkreśla, że 
recykling jako sektor wymagający dużego 
nakładu siły roboczej może być ważnym 
źródłem miejsc pracy i dlatego w nowych 
ramach prawnych UE dotyczących 
odpadów należy go traktować w sposób 
uprzywilejowany;

4. przypomina, że sprawniejsze wdrażanie 
przepisów prawnych UE dotyczących 
odpadów przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do 
powstawania miejsc pracy; podkreśla, że 
recykling i ponowne użycie jako sektory 
wymagające dużego nakładu siły roboczej 
mogą być ważnymi źródłami miejsc pracy 
i dlatego w nowych ramach prawnych UE 
dotyczących odpadów należy je traktować, 
tam gdzie jest to najbardziej wskazane, w 
sposób uprzywilejowany;

Or. en

Poprawka 21
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla jednak, że potencjał 
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tworzenia miejsc pracy w sektorze 
recyklingu nie powinien osłabiać 
wysiłków służących przede wszystkim 
obniżaniu zużycia zasobów i uzależnienia, 
co stanowi wyzwanie, które również 
oferuje nowe możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 22
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że innowacje wprowadzane 
obecnie w produkcji tworzyw sztucznych 
(szczególnie w dziedzinie nanotechnologii) 
oraz ich wpływ na gospodarkę odpadami z 
tworzyw sztucznych są źródłem nowych 
wyzwań w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wzywa Komisję do 
wzięcia tych wyzwań pod uwagę w ramach 
planowanych działań w zakresie odpadów 
z tworzyw sztucznych;

5. przypomina, że innowacje wprowadzane 
obecnie w produkcji tworzyw sztucznych 
(szczególnie w dziedzinie nanotechnologii) 
oraz ich wpływ na gospodarkę odpadami z 
tworzyw sztucznych mogą być źródłem 
nowych wyzwań w odniesieniu do 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
wzywa Komisję do wzięcia tych zagrożeń
pod uwagę w ramach planowanych działań 
w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych 
i ich przetwarzania;

Or. en

Poprawka 23
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że innowacje wprowadzane 
obecnie w produkcji tworzyw sztucznych 
(szczególnie w dziedzinie nanotechnologii) 
oraz ich wpływ na gospodarkę odpadami z 
tworzyw sztucznych są źródłem nowych 

5. podkreśla, że innowacje wprowadzane 
obecnie w produkcji tworzyw sztucznych 
(szczególnie w dziedzinie nanotechnologii) 
oraz ich wpływ na gospodarkę odpadami z 
tworzyw sztucznych są źródłem nowych 
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wyzwań w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wzywa Komisję do 
wzięcia tych wyzwań pod uwagę w ramach 
planowanych działań w zakresie odpadów 
z tworzyw sztucznych;

wyzwań w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wzywa Komisję do 
odpowiedniej reakcji na te wyzwania w 
ramach planowanych działań w zakresie 
odpadów z tworzyw sztucznych;

Or. en

Poprawka 24
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że innowacje wprowadzane 
obecnie w produkcji tworzyw sztucznych 
(szczególnie w dziedzinie nanotechnologii) 
oraz ich wpływ na gospodarkę odpadami z 
tworzyw sztucznych są źródłem nowych 
wyzwań w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wzywa Komisję do 
wzięcia tych wyzwań pod uwagę w ramach 
planowanych działań w zakresie odpadów 
z tworzyw sztucznych;

5. podkreśla, że innowacje wprowadzane 
obecnie w produkcji tworzyw sztucznych 
(szczególnie w dziedzinie nanotechnologii) 
oraz ich wpływ na gospodarkę odpadami z 
tworzyw sztucznych są źródłem nowych 
wyzwań w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wzywa Komisję do 
wzięcia tych wyzwań pod uwagę w ramach 
planowanych działań w zakresie odpadów 
z tworzyw sztucznych oraz nadania 
wiążącego charakteru najwyższym 
europejskim standardom pracy i ochrony 
zdrowia dla wszystkich trudniących się 
tym osób, pracowników, usługodawców i 
wszelkiego typu osób prowadzących 
działalność na własny rachunek;

Or. de

Poprawka 25
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że zmiany przepisów w zakresie 
środowiska naturalnego dotyczących 
importu nieoczyszczonych zużytych 
tworzyw sztucznych w takich krajach jak 
Chiny i Malezja mogą stanowić ważny 
bodziec do zwiększenia inwestycji w 
odzyskiwanie i recykling w UE oraz 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 26
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy.

6. za sprawę pierwszoplanową uważa 
określenie przyszłych potrzeb rynku pracy 
oraz zapotrzebowania na umiejętności;
podkreśla potrzebę opracowania strategii 
umożliwiających dostosowanie 
umiejętności pracowników do wymogów 
rynku pracy w przyszłości; w tym 
względzie podkreśla, że w celu sprostania 
wyzwaniom wynikającym z transformacji 
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
konieczny jest odpowiedni poziom szkoleń 
i kwalifikacji umożliwiający rozkwit 
innowacji ekologicznych, a także 
poprawne wdrażanie prawodawstwa UE w 
zakresie odpadów; zaleca państwom 
członkowskim włączenie modelu 
gospodarki okrężnej do ich systemów 
szkoleń zawodowych; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny powinien służyć pomocą w 
przygotowaniu siły roboczej w 
perspektywie wzmożonego popytu na 
ekologiczne miejsca pracy.
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Or. fr

Poprawka 27
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy.

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny również może pomóc w 
zaspokajaniu popytu na miejsca pracy w 
przemyśle niskoemisyjnym.

Or. en

Poprawka 28
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy.

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że należy wykorzystać
Europejski Fundusz Społeczny do pomocy
w przygotowaniu siły roboczej w 
perspektywie wzmożonego popytu na 
ekologiczne miejsca pracy dobrej jakości, 
zgodnie z pakietem dotyczącym inwestycji 
społecznych przedstawionym przez 
Komisję w lutym 2013 r.
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Or. en

Poprawka 29
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy.

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych oraz poprawne wdrażanie 
prawodawstwa UE w zakresie odpadów 
wymagają odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; zauważa, że 
szkolenia mogą poprawić postrzegany 
status pracy w branży recyklingu oraz 
przyczynić się do skuteczniejszego 
zatrzymywania pracowników i poprawy 
praktyk w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy.

Or. en

Poprawka 30
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
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siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy.

siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na trwałe miejsca pracy dobrej 
jakości w sektorze recyklingu.

Or. en

Poprawka 31
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy.

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
popytu na ekologiczne miejsca pracy dzięki 
propagowaniu szkoleń zawodowych i 
uczenia się poprzez praktykę.

Or. en

Poprawka 32
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 

6. podkreśla, że rozkwit innowacji 
ekologicznych, a także poprawne 
wdrażanie prawodawstwa UE w zakresie 
odpadów wymaga odpowiedniego poziomu 
szkoleń i kwalifikacji; w związku z tym 
przypomina, że Europejski Fundusz 
Społeczny może pomóc w przygotowaniu 
siły roboczej w perspektywie wzmożonego 
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popytu na ekologiczne miejsca pracy. popytu na ekologiczne miejsca pracy; 
odpowiednie wykwalifikowanie należy 
zapewnić zwłaszcza słabszym grupom na 
rynku pracy z myślą o trwałym 
zagwarantowaniu pewnego zatrudnienia 
w tej dziedzinie.

Or. de


