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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че новите инициативи във връзка с политиката в областта на околната 
среда на ниво Европейски съюз следва да са предшествани от сериозна оценка на 
въздействието, концентрираща се върху заетостта и възможностите, които 
предоставя пазарът на труда;

2. припомня, че държавите членки следва да подкрепят инициативите, които 
улесняват развитието на сектори с висок потенциал на заетост и по-специално 
такива, които подпомагат преминаването към устойчива икономика и създаването 
на „зелени работни места“;

3. подчертава факта, че целите, отразени в Рамковата директива за отпадъците, 
Директивата за опаковките и Директивата относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО) създават възможности за нова заетост в различни 
сектори на икономиката чрез въздействие върху други области, и следователно 
следва да се насърчава създаването на благоприятни условия за съответните 
промишлени отрасли, за да могат те да използват напълно своя потенциал за 
създаване на работни места;

4. припомня, че подобреното прилагане на законодателството на ЕС по отношение на 
отпадъците ще допринесе за икономическото развитие и по този начин за 
създаването на работни места; подчертава, че рециклирането, като един трудоемък 
сектор, може да бъде важен източник на работни места, и следва да му се отдаде 
предпочитание в преработената Рамкова директива на ЕС за отпадъците;

5. подчертава, че иновациите, които в момента се въвеждат в производствения сектор 
на пластмаса (не на последно място в областта на нанотехнологията), и тяхното 
въздействие върху управлението на пластмасови отпадъци изправят пред нови 
предизвикателства здравето и безопасността по време на работа, и призовава 
Комисията да вземе предвид тези предизвикателства в бъдещи действия по 
отношение на пластмасовите отпадъци;

6. подчертава факта, че подходящите обучение и умения са необходими за 
процъфтяването на екоиновациите и за правилното прилагане на законодателството 
на ЕС по отношение на отпадъците; припомня в тази връзка, че Европейският 
социален фонд би могъл да помогне в подготовката на активното население за 
увеличеното търсене на „зелени работни места“.


