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Pozmeňujúci návrh 1
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (a) (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v odvetví plastov je v súčasnosti 
v EÚ zamestnaných približne 1,6 milióna 
ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (b) (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže odvetvie plastov by na splnenie 
nových cieľov EÚ mohlo vytvoriť 
približne 162 000 pracovných miest v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B (a) (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v stratégii Európa 2020 sa 
vyzýva na inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že novým iniciatívam 
v rámci environmentálnej politiky 
na úrovni EÚ by mali predchádzať 
spoľahlivé posúdenia vplyvu zamerané 
na zamestnanosť a príležitosti na trhu 
práce;

1. zdôrazňuje, že novým iniciatívam 
v rámci environmentálnej politiky, 
ekologických inovácií, odpadového 
hospodárstva a biohospodárstva na úrovni 
EÚ by mali predchádzať spoľahlivé 
posúdenia vplyvu zamerané na potenciál 
v oblasti tvorby pracovných miest 
a opatrenia zavádzané v oblasti 
počiatočnej a trvalej odbornej prípravy na 
konkretizáciu tvorby ekologických 
pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že novým iniciatívam 
v rámci environmentálnej politiky 
na úrovni EÚ by mali predchádzať 
spoľahlivé posúdenia vplyvu zamerané 
na zamestnanosť a príležitosti na trhu 
práce;

1. zdôrazňuje, že novým iniciatívam 
v rámci environmentálnej politiky 
na úrovni EÚ by mali predchádzať 
spoľahlivé posúdenia vplyvu zamerané 
na zamestnanosť a príležitosti na trhu 
práce, ako aj na sociálne dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Csaba Sógor
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že novým iniciatívam 
v rámci environmentálnej politiky 
na úrovni EÚ by mali predchádzať 
spoľahlivé posúdenia vplyvu zamerané 
na zamestnanosť a príležitosti na trhu 
práce;

1. zdôrazňuje, že novým iniciatívam 
v rámci environmentálnej politiky 
na úrovni EÚ by mali predchádzať 
spoľahlivé posúdenia vplyvu zamerané 
na zamestnanosť, príležitosti na trhu práce 
a zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu
pri prechode na udržateľné hospodárstvo 
a pri vytváraní ekologických pracovných 
miest; 

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s najvyšším potenciálom dôstojnej
zamestnanosti, najmä pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest v súlade s 
cieľmi stratégie Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
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zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest;

zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
pracovných miest v nízkouhlíkovom 
priemysle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest;

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
udržateľných kvalitných pracovných miest 
v odvetví recyklácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest;

2. pripomína, že prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo musí 
umožniť zosúladenie environmentálnych 
a hospodárskych faktorov; v tejto 
súvislosti pripomína, že členské štáty by 
mali podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia 
rozvoj odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest;

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
udržateľných dôstojných ekologických 
pracovných miest s najvyššími sociálnymi 
normami;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 12
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest;

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
kvalitných ekologických pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Phil Bennion
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest;

2. pripomína, že členské štáty by mali 
podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj 
odvetví s vysokým potenciálom 
zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode 
na udržateľné hospodárstvo a pri vytváraní 
ekologických pracovných miest; vyzýva 
miestne a regionálny orgány, aby v 
záujme plnenia početných cieľov 
a popritom stimulovania ekologických 
pracovných miest zladili poskytovanie 
verejných služieb s environmentálnymi 
cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že ciele 
stanovené v rámcovej smernici o odpade, 
v smernici o obaloch a v smernici o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení 
vytvárajú príležitosti na vytvorenie nových 
pracovných miest v rôznych odvetviach 
hospodárstva prostredníctvom účinku 
presahovania, a preto by sa malo podporiť 
prostredie, ktoré je vhodné pre dôležité 
priemyselné odvetvia, aby tieto mohli 
v plnej miere využiť svoj potenciál tvorby 
pracovných miest;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že ciele 
stanovené v rámcovej smernici o odpade, 
v smernici o obaloch a v smernici o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení 
vytvárajú príležitosti na vytvorenie nových 
pracovných miest v rôznych odvetviach 
hospodárstva prostredníctvom účinku 
presahovania, a preto by sa malo podporiť 
prostredie, ktoré je vhodné pre dôležité 
priemyselné odvetvia, aby tieto mohli 
v plnej miere využiť svoj potenciál tvorby 
pracovných miest; poukazuje na to, že 
úplné vykonávanie právnych predpisov 
EÚ o odpade by mohlo priniesť úspory vo 
výške 72 miliárd EUR ročne, zvýšenie 
ročného obratu odvetvia odpadového 
hospodárstva a odvetvia recyklácie EÚ 
o 42 miliárd EÚ a vytvorenie viac ako 
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400 000 pracovných miest do roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že ciele 
stanovené v rámcovej smernici o odpade, 
v smernici o obaloch a v smernici o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení 
vytvárajú príležitosti na vytvorenie nových 
pracovných miest v rôznych odvetviach 
hospodárstva prostredníctvom účinku 
presahovania, a preto by sa malo podporiť 
prostredie, ktoré je vhodné pre dôležité 
priemyselné odvetvia, aby tieto mohli 
v plnej miere využiť svoj potenciál tvorby 
pracovných miest;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že ciele 
stanovené v rámcovej smernici o odpade, 
v smernici o obaloch a v smernici o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení 
vytvárajú príležitosti na vytvorenie nových 
pracovných miest v rôznych odvetviach 
hospodárstva prostredníctvom účinku 
presahovania, a preto by sa malo podporiť 
prostredie, ktoré je vhodné pre dôležité 
priemyselné odvetvia, aby tieto mohli 
v plnej miere využiť svoj potenciál tvorby 
pracovných miest; zdôrazňuje, že najmä 
mladým ľuďom prináša možnosti, ako sa 
vďaka novým pracovným oblastiam môžu 
integrovať na trhu práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potenciál modelu 
cyklického hospodárstva, ktorý tým, že 
umožňuje oddeliť rast od vyčerpávania 
zdrojov, je regeneračným modelom, ktorý 
môže mať vplyv na všetky odvetvia a byť 
zdrojom tvorby pracovných miest; 
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zdôrazňuje, že cyklické hospodárstvo 
predpokladá úplnú zmenu našej 
koncepcie výrobku, a že na uskutočnenie 
tejto zmeny vo všetkých životných etapách 
výrobku (od ekologického plánovania cez 
opravu a pretvorenie až po recykláciu) sú 
potrebné nové pracovné miesta;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Ismail Ertug

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. poukazuje na to, že prísne ustanovenia 
o recyklovaní elektrických spotrebičov 
v Európe často spôsobujú, že značná časť 
elektrického a elektronického odpadu sa 
recykluje v západnej Afrike v hrozných 
podmienkach pre ľudí a prírodu; 
požaduje, aby sa v budúcnosti prísnejšími 
kontrolami v EÚ zamedzilo takýmto 
postupom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že zlepšenie vykonávania 
právnych predpisov EÚ o odpade prispeje 
k hospodárskemu rozvoju, a tým k tvorbe 
pracovných miest; zdôrazňuje, že 
recyklácia, odvetvie náročné na pracovnú 
silu, môže byť dôležitým zdrojom 

4. pripomína, že zlepšenie vykonávania 
právnych predpisov EÚ o odpade prispeje 
k hospodárskemu rozvoju, a tým k tvorbe 
pracovných miest; zdôrazňuje, že 
recyklácia, odvetvie náročné na pracovnú 
silu, môže byť dôležitým zdrojom 
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pracovných miest a mala by byť 
zvýhodnená v revidovanom rámci EÚ 
pre odpad;

pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že zlepšenie vykonávania 
právnych predpisov EÚ o odpade prispeje
k hospodárskemu rozvoju, a tým k tvorbe 
pracovných miest; zdôrazňuje, že 
recyklácia, odvetvie náročné na pracovnú 
silu, môže byť dôležitým zdrojom 
pracovných miest a mala by byť 
zvýhodnená v revidovanom rámci EÚ 
pre odpad;

4. pripomína, že zlepšenie vykonávania 
právnych predpisov EÚ o odpade má 
potenciál prispieť k hospodárskemu 
rozvoju, a tým k tvorbe pracovných miest; 
zdôrazňuje, že recyklácia, odvetvie 
náročné na pracovnú silu, môže byť 
dôležitým zdrojom pracovných miest 
a mala by byť zvýhodnená v revidovanom 
rámci EÚ pre odpad; zdôrazňuje, že 
recyklácia plastov sama osebe môže v EÚ 
27 potenciálne vytvoriť až 160 000 
pracovných miest, ak sa miera recyklácie 
do roku 2020 zvýši na 70 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že zlepšenie vykonávania 
právnych predpisov EÚ o odpade prispeje 
k hospodárskemu rozvoju, a tým k tvorbe 
pracovných miest; zdôrazňuje, že 
recyklácia, odvetvie náročné na pracovnú 
silu, môže byť dôležitým zdrojom

4. pripomína, že zlepšenie vykonávania 
právnych predpisov EÚ o odpade prispeje 
k hospodárskemu rozvoju, a tým k tvorbe 
pracovných miest; zdôrazňuje, že 
recyklácia a opätovné použitie, čo sú 
odvetvia náročné na pracovnú silu, môžu
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pracovných miest a mala by byť 
zvýhodnená v revidovanom rámci EÚ 
pre odpad;

byť dôležitými zdrojmi pracovných miest 
a mali by byť vhodne zvýhodnené
v revidovanom rámci EÚ pre odpad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje však, že potenciál odvetvia 
recyklácie v zamestnanosti by nemal 
narúšať úsilie o zníženie intenzity 
využívania zdrojov a predovšetkým 
závislosti, čo je úloha, ktorá tiež poskytuje 
nové pracovné príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že inovácie, ktoré sa 
v súčasnosti realizujú vo výrobe plastov 
(nielen v oblasti nanotechnológií), a ich 
vplyv na nakladanie s plastovým odpadom 
vyvolávajú nové výzvy z hľadiska zdravia 
a bezpečnosti pri práci, a vyzýva Komisiu, 
aby zvážila tieto výzvy v budúcom akčnom 
pláne pre plastový odpad;

5. pripomína, že inovácie, ktoré sa 
v súčasnosti realizujú vo výrobe plastov 
(nielen v oblasti nanotechnológií), a ich 
vplyv na nakladanie s plastovým odpadom 
by mohli vyvolať nové výzvy z hľadiska 
zdravia a bezpečnosti pri práci, a vyzýva 
Komisiu, aby zvážila tieto riziká
v budúcom akčnom pláne pre plastový 
odpad a v priebehu jeho vykonávania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že inovácie, ktoré sa 
v súčasnosti realizujú vo výrobe plastov 
(nielen v oblasti nanotechnológií), a ich 
vplyv na nakladanie s plastovým odpadom 
vyvolávajú nové výzvy z hľadiska zdravia 
a bezpečnosti pri práci, a vyzýva Komisiu, 
aby zvážila tieto výzvy v budúcom akčnom 
pláne pre plastový odpad;

5. zdôrazňuje, že inovácie, ktoré sa 
v súčasnosti realizujú vo výrobe plastov 
(nielen v oblasti nanotechnológií), a ich 
vplyv na nakladanie s plastovým odpadom 
vyvolávajú nové výzvy z hľadiska zdravia
a bezpečnosti pri práci, a vyzýva Komisiu, 
aby primerane reagovala na tieto výzvy 
v budúcom akčnom pláne pre plastový 
odpad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že inovácie, ktoré sa 
v súčasnosti realizujú vo výrobe plastov 
(nielen v oblasti nanotechnológií), a ich 
vplyv na nakladanie s plastovým odpadom 
vyvolávajú nové výzvy z hľadiska zdravia 
a bezpečnosti pri práci, a vyzýva Komisiu, 
aby zvážila tieto výzvy v budúcom akčnom 
pláne pre plastový odpad;

5. zdôrazňuje, že inovácie, ktoré sa 
v súčasnosti realizujú vo výrobe plastov 
(nielen v oblasti nanotechnológií), a ich 
vplyv na nakladanie s plastovým odpadom 
vyvolávajú nové výzvy z hľadiska zdravia 
a bezpečnosti pri práci, a vyzýva Komisiu, 
aby zvážila tieto výzvy v budúcom akčnom 
pláne pre plastový odpad a záväzne 
stanovila čo najprísnejšie európske normy 
na ochranu práce a zdravia pre všetky 
zúčastnené osoby, zamestnancov, 
poskytovateľov služieb a všetky formy 
samostatne zárobkovo činných osôb;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 25
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že zmeny právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia 
v krajinách, ako sú Čína a Malajzia, 
týkajúce sa dovozu neumytého plastu od 
spotrebiteľov by mohli významne 
stimulovať väčšie investície do 
zhodnocovania a recyklácie v EÚ a tvorbu 
ďalších pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach.

6. považuje za prioritu, aby sa určili 
budúce potreby pracovného trhu 
a kvalifikačné potreby; trvá na tom, že je 
potrebné zaviesť stratégie umožňujúce 
dosiahnuť to, aby zručnosti pracovníkov 
zodpovedali budúcim potrebám 
pracovného trhu; preto zdôrazňuje 
skutočnosť, že na riešenie výziev, ktoré 
prináša prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, bude potrebná primeraná 
úroveň odbornej prípravy a zručností, aby 
sa ekologické inovácie úspešne rozvíjali 
a právne predpisy EÚ o odpade sa správne 
vykonávali; odporúča členským štátom, 
aby do svojej úpravy odbornej prípravy 
začlenili model cyklického hospodárstva; 
v tejto súvislosti pripomína, že Európsky 
sociálny fond musí byť nápomocný 
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pri príprave pracovnej sily na zvýšený 
dopyt po ekologických pracovných 
miestach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Csaba Sógor

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný 
pri príprave pracovnej sily na zvýšený 
dopyt po ekologických pracovných 
miestach.

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť tiež nápomocný 
pri uspokojovaní dopytu po pracovných 
miestach v nízkouhlíkovom priemysle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný
pri príprave pracovnej sily na zvýšený 
dopyt po ekologických pracovných 

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by sa mal využiť na pomoc pre 
pracovnú silu pri príprave na zvýšený 
dopyt po kvalitných ekologických 
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miestach. pracovných miestach v súlade s balíkom o 
sociálnych investíciách, ktorý Komisia 
predstavila vo februári 2013.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach.

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; 
poznamenáva, že odborná príprava môže 
zlepšiť vnímané postavenie práce v 
recyklácii a prispieť k lepšiemu udržaniu 
personálu a k zlepšeniu postupov v oblasti 
ochrany zdravia a práce, v tejto súvislosti 
pripomína, že Európsky sociálny fond by 
mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 

6.zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
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o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach.

o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po udržateľných kvalitných pracovných 
miestach v odvetví recyklácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach.

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach 
podporovaním odbornej prípravy a 
praktickej výučby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané 
úrovne odbornej prípravy a zručností budú 
potrebné na to, aby sa ekologické inovácie 
úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ 
o odpade sa správne vykonávali; v tejto 
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súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach.

súvislosti pripomína, že Európsky sociálny 
fond by mohol byť nápomocný pri príprave 
pracovnej sily na zvýšený dopyt 
po ekologických pracovných miestach; na 
zaistenie udržateľného dôstojného 
zamestnania sa musia primerane 
vzdelávať najmä znevýhodnené skupiny 
na trhu práce.

Or. de


