
PA\940254NL.doc PE514.576v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2013/2113(INI)

17.6.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu
(2013/2113(INI))

Rapporteur voor advies: Jean Lambert



PE514.576v01-00 2/3 PA\940254NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\940254NL.doc 3/3 PE514.576v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat nieuwe initiatieven inzake milieubeleid op EU-niveau moeten worden 
voorafgegaan door degelijke milieu-effectbeoordelingen, met de nadruk op 
werkgelegenheid en kansen op de arbeidsmarkt;

2. herinnert eraan dat de lidstaten initiatieven moeten ondersteunen die de ontwikkeling van 
sectoren met een groot werkgelegenheidspotentieel bevorderen en die met name helpen bij 
de overgang naar een duurzame economie en het scheppen van groene banen;

3. onderstreept dat de streefdoelen die zijn vastgesteld in de kaderrichtlijn afvalstoffen, de 
verpakkingsrichtlijn en de AEEA-richtlijn, kansen scheppen voor nieuwe banen in diverse 
sectoren van de economie via een overloopeffect, en dat derhalve moet worden gezorgd 
voor een positief klimaat voor de betrokken bedrijfstakken zodat zij hun potentieel voor 
het scheppen van banen kunnen benutten;

4. herinnert eraan dat een betere uitvoering van de EU-wetgeving inzake afval zal bijdragen 
tot economische ontwikkeling en dus tot het scheppen van banen; benadrukt dat recycling 
– een arbeidsintensieve sector – een belangrijke bron van banen kan zijn en moet worden 
bevorderd in het herziene EU-kader voor afval;

5. wijst erop dat de innovaties die zich momenteel voordoen in de kunststofproductie (met 
name in het gebied van de nanotechnologie) en de gevolgen ervan op het beheer van 
kunststofafval, leiden tot nieuwe problemen inzake gezondheid en veiligheid op het werk 
en verzoekt de Commissie met deze problemen rekening te houden in toekomstige acties 
inzake kunststofafval; 

6. onderstreept dat voor de goede ontwikkeling van eco-innovaties alsook voor de correcte 
uitvoering van de EU-wetgeving inzake afval passende niveaus van opleiding en 
vaardigheden vereist zijn; herinnert er in deze context aan dat het Europees Sociaal Fonds 
van nut zou kunnen zijn bij de voorbereiding van de arbeidskrachten op een stijgende 
vraag naar groene banen.


