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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az uniós szintű új környezetpolitikai kezdeményezéseket a 
foglalkoztatási és munkaerő-piaci lehetőségekre összpontosító szilárd hatásvizsgálatoknak 
kell megelőzniük;

2. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak támogatást kell nyújtaniuk a nagy foglalkoztatási 
potenciállal rendelkező ágazatok fejlesztését előmozdító, különösen pedig a fenntartható 
gazdaság felé vezető átmenetet és a környezetbarát munkahelyek létrehozását segítő 
kezdeményezések számára;

3. hangsúlyozza, hogy a hulladékokról szóló keretirányelv, a csomagolásról szóló irányelv és 
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv továbbgyűrűző 
hatásaik révén új foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek különböző ágazatokban, tehát 
támogatni kell a megfelelő iparágak számára kedvező környezet létrejöttét 
munkahelyteremtő potenciáljuk maximális kihasználása érdekében;

4. emlékeztet arra, hogy a hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok jobb végrehajtása 
hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, így a munkahelyteremtéshez is; hangsúlyozza, hogy 
munkaerő-igényes ágazatként az újrafeldolgozás a munkahelyek jelentős forrása lehet, és 
előnyben kell részesíteni az EU felülvizsgált hulladékpolitikai keretében;

5. hangsúlyozza, hogy a műanyaggyártásban (nem utolsósorban a nanotechnológia területén) 
jelenleg megvalósuló újítások és ezek műanyaghulladékok kezelésére gyakorolt hatásai új
kihívásokat vetnek fel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából, és 
felhívja a Bizottságot, hogy a műanyaghulladékokkal kapcsolatos jövőbeli fellépése során 
vizsgálja meg e kihívásokat;

6. kiemeli, hogy az ökoinnováció felfutásához és az EU hulladékokkal kapcsolatos 
jogszabályainak helyes végrehajtásához megfelelő szintű képzés és képességek 
szükségesek; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy az Európai Szociális Alap 
hasznos segítséget nyújthat a munkaerőnek a környezetbarát munkahelyek iránti 
megnövekedett keresletre való felkészítésében.


