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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. zdůrazňuje, že novým iniciativám týkajícím se politiky v oblasti životního prostředí na 
úrovni EU by měla předcházet komplexní posouzení dopadů, která se zaměří na 
zaměstnanost a pracovní příležitosti na trhu práce;

2. připomíná, že členské státy by měly podporovat iniciativy, které usnadňují rozvoj odvětví 
s vysokým potenciálem pro tvorbu pracovních míst, a zejména které napomáhají přechodu 
na udržitelné hospodářství a tvorbě zelených pracovních míst;

3. zdůrazňuje skutečnost, že cíle stanovené v rámcové směrnici o odpadech, směrnici 
o obalech a směrnici o OEEZ (odpadních elektrických a elektronických zařízeních) 
vytváří v různých odvětvích jako vedlejší účinek příležitosti pro vznik nových pracovních 
míst, a mělo by se tedy podporovat vstřícné prostředí, které příslušným odvětvím 
průmyslu umožní plně využít svého potenciálu k tvorbě pracovních míst;

4. připomíná, že lepší provádění právních předpisů EU o odpadech přispěje 
k hospodářskému rozvoji, a tedy i k tvorbě pracovních míst; zdůrazňuje, že důležitým 
zdrojem pracovních míst může být recyklace, odvětví náročné na lidskou práci, a měla by 
být tedy v revidovaném právním rámci EU o odpadech zvýhodněna;

5. zdůrazňuje, že v současné době dochází k inovacím ve výrobě plastů (v neposlední řadě v 
oblasti nanotechnologií) a že dopad těchto inovací na řízení plastového odpadu přináší 
nové výzvy, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a vyzývá Komisi, aby 
uvážila tyto výzvy při přijímání opatření v oblasti plastového odpadu;

6. zdůrazňuje, že k rozmachu ekologických inovací a ke správnému provádění právních 
předpisů EU o odpadech je zapotřebí vhodná úroveň odborné přípravy a dovedností; v této 
souvislosti připomíná, že při přípravě pracovní síly na vyšší poptávku po zelených 
pracovních místech by mohl být nápomocen Evropský sociální fond.


