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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că noile inițiative în domeniul politicii de mediu de la nivelul UE ar 
trebui să fie precedate de evaluări de impact solide, axate pe ocuparea forței de muncă și 
oportunitățile de pe piața muncii;

2. reamintește că statele membre ar trebui să sprijine inițiativele care facilitează dezvoltarea 
sectoarelor cu un potențial ridicat de ocupare a forței de muncă și, în special, care 
contribuie la tranziția către o economie sustenabilă și crearea de locuri de muncă verzi;

3. subliniază faptul că obiectivele stabilite în Directiva-cadru privind deșeurile, în Directiva 
privind ambalajele și în Directiva DEEE creează oportunități de noi locuri de muncă în 
diferite sectoare ale economiei printr-un efect de propagare și, prin urmare, ar trebui 
promovate medii propice pentru industriile relevante pentru ca acestea să-și poată exploata 
din plin potențialul de creare a unor locuri de muncă;

4. reamintește că o mai bună punere în aplicare a legislației UE privind deșeurile va 
contribui la dezvoltarea economică și deci, implicit, la crearea de locuri de muncă; 
subliniază că reciclarea – un sector cu o utilizare intensivă a forței de muncă – poate fi o 
sursă importantă de locuri de muncă și ar trebui să fie promovată în cadrul revizuit al UE 
privind deșeurile;

5. subliniază că inovările care au loc în prezent în producția de materiale plastice (de 
exemplu în domeniul nanotehnologiilor), precum și impactul acestora asupra gestionării 
deșeurilor de plastic determină noi provocări în ceea ce privește sănătatea și siguranța la 
locul de muncă și invită Comisia să ia în considerare aceste provocări în cadrul viitoarelor 
acțiuni vizând deșeurile de plastic;

6. subliniază faptul că este nevoie de un nivel adecvat de formare și de competențe pentru ca 
ecoinovările să prospere și pentru ca legislația UE privind deșeurile să fie pusă în aplicare 
în mod corect; reamintește, în acest context, că Fondul social european ar putea fi util în 
pregătirea forței de muncă pentru o creștere a cererii de locuri de muncă verzi.


