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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-inizjattivi ġodda tal-politika ambjentali fl-livell tal-UE għandhom ikunu 
preċeduti minn valutazzjonijiet sodi tal-impatt li jiffukaw fuq l-impjieg u l-opportunitajiet 
tas-suq tax-xogħol;

2. Ifakkar li l-Istati Membri għandhom jappoġġaw inizjattivi li jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' 
setturi b'potenzjal għoli ta' impjieg u, b'mod partikolari, li jgħinu t-trasformazzjoni lejn 
ekonomija sostenibbli u l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi;

3. Jenfasizza l-fatt l-miri stabbiliti fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, fid-Direttiva dwar 
Imballaġġ u fid-Direttiva WEEE joħolqu opportunitajiet għall-impjiegi ġodda f'diversi 
setturi tal-ekonomija permezz tal-effett ta' tixrid, u ambjenti għal industriji relevanti 
għandhom għalhekk jitrawwmu sabiex ikunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal 
tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi;

4. Ifakkar li implimentazzjoni mtejba tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart se 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku, u b'hekk għall-ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza 
li r-riċiklaġġ – settur b'xogħol intensiv – jista' jkunu sors importanti tal-impjiegi u għandu 
jingħata preċedenza fil-qafas rivedut tal-UE dwar l-iskart;

5. Jenfasizza li l-innovazzjonijiet li qegħdin iseħħu bħalissa fil-prduzzjoni tal-plastiks (mhux 
tal-anqas fil-qasam tan-nanoteknoloġija) u l-impatt tagħhom fuq il-ġestjoni tal-iskart tal-
plastik joħolqu sfidi ġodda għas-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol, u jistieden lill-
Kummissjoni tqis dawn l-isfidi f'azzjoni futura dwar l-iskart tal-plastik;

6. Jenfasizza l-fatt li l-livelli xierqa ta' taħriġ u ħiliet jinħtieġu biex l-ekoinnovazzjonijiet 
jiffjorixxu, u biex leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart li tkun implimentata korrettament; 
ifakkar, f'dan il-kuntest, li l-Fond Soċjali Ewropew jista' jkun utli biex il-forza tax-xogħol 
jitħejja għal domanda akbar ta' impjiegi ekoloġiċi;


