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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι πριν από την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών πολιτικής για το περιβάλλον σε 
επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να διενεργούνται αξιόπιστες αξιολογήσεις των επιπτώσεων οι 
οποίες θα πρέπει να εστιάζουν στην απασχόληση και τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη των τομέων με υψηλό δυναμικό απασχόλησης και, οι οποίες 
να συμβάλλουν ειδικότερα στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και στη 
δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας·

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί στην οδηγία πλαίσιο για τα 
απόβλητα, στην οδηγία για τις συσκευασίες και την οδηγία ΑΗΗΕ δημιουργούν, μέσω 
της μετάδοσης του αντικτύπου τους, δυνατότητες για νέες θέσεις απασχόλησης σε 
διάφορους τομείς της οικονομίας και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να δημιουργηθεί ευνοϊκό 
περιβάλλον για τους συναφείς κλάδους προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί το 
πλήρες δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

4. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα θα 
συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, και, συνεπώς, στη δημιουργία θέσεων εργασίας· 
τονίζει ότι η ανακύκλωση –που είναι ένας τομέας υψηλής έντασης εργασίας– μπορεί να 
αποτελέσει σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και ότι για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
ευνοείται στο αναθεωρημένο πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα·

5. τονίζει ότι οι καινοτομίες στην κατασκευή πλαστικών (ιδίως στον τομέα της 
νανοτεχνολογίας) και οι επιπτώσεις τους στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων 
θέτουν νέες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει τις προκλήσεις αυτές στο πλαίσιο της μελλοντικής δράσης της 
σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να αναπτυχθούν οικολογικές καινοτομίες και 
να εφαρμοστεί σωστά η ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα, είναι αναγκαία κατάλληλα 
επίπεδα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να συμβάλει στην προετοιμασία του εργατικού 
δυναμικού για την αυξημένη ζήτηση στον τομέα των πράσινων θέσεων εργασίας.


