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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2013/2113(INI)

17.6.2013

PROJEKT OPINII
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w 
środowisku
(2013/2113(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean Lambert



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

PL

PA_NonLeg



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

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że nowe inicjatywy w ramach polityki ochrony środowiska na szczeblu UE 
należy poprzedzić rzetelnymi ocenami skutków, które będą się koncentrować na 
możliwościach zatrudnienia i rynku pracy;

2. przypomina, że państwa członkowskie powinny wspierać inicjatywy ułatwiające rozwój 
sektorów charakteryzujących się wysokim potencjałem tworzenia miejsc pracy, a w 
szczególności wspomagających transformację w kierunku zrównoważonej gospodarki
umożliwiającej tworzenie ekologicznych miejsc pracy;

3. podkreśla, że cele określone w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, dyrektywie w 
sprawie opakowań i dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego stwarzają możliwości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w 
różnych sektorach gospodarki poprzez skutki uboczne na innych rynkach, wobec czego 
należy dążyć do zapewnienia korzystnych warunków dla odpowiednich gałęzi przemysłu, 
aby mogły one w pełni wykorzystać swój potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy;

4. przypomina, że sprawniejsze wdrażanie przepisów prawnych UE dotyczących odpadów 
przyczyni się do rozwoju gospodarczego, a tym samym do powstawania miejsc pracy; 
podkreśla, że recykling jako sektor wymagający dużego nakładu siły roboczej może być 
ważnym źródłem miejsc pracy i dlatego w nowych ramach prawnych UE dotyczących 
odpadów należy go traktować w sposób uprzywilejowany;

5. podkreśla, że innowacje wprowadzane obecnie w produkcji tworzyw sztucznych 
(szczególnie w dziedzinie nanotechnologii) oraz ich wpływ na gospodarkę odpadami z 
tworzyw sztucznych są źródłem nowych wyzwań w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wzywa Komisję do wzięcia tych wyzwań pod uwagę w ramach 
planowanych działań w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych;

6. podkreśla, że rozkwit innowacji ekologicznych, a także poprawne wdrażanie 
prawodawstwa UE w zakresie odpadów wymaga odpowiedniego poziomu szkoleń i 
kwalifikacji; w związku z tym przypomina, że Europejski Fundusz Społeczny może 
pomóc w przygotowaniu siły roboczej w perspektywie wzmożonego popytu na 
ekologiczne miejsca pracy.


