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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2013/2113(INI)

17.6.2013

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k európskej stratégii pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom 
prostredí
(2013/2113(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean Lambert



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

SK

PA_NonLeg



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

SK

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že novým iniciatívam v rámci environmentálnej politiky na úrovni EÚ by 
mali predchádzať spoľahlivé posúdenia vplyvu zamerané na zamestnanosť a príležitosti 
na trhu práce;

2. pripomína, že členské štáty by mali podporovať iniciatívy, ktoré uľahčia rozvoj odvetví 
s vysokým potenciálom zamestnanosti a ktoré pomôžu pri prechode na udržateľné 
hospodárstvo a pri vytváraní ekologických pracovných miest;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že ciele stanovené v rámcovej smernici o odpade, v smernici 
o obaloch a v smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení vytvárajú 
príležitosti na vytvorenie nových pracovných miest v rôznych odvetviach hospodárstva 
prostredníctvom účinku presahovania, a preto by sa malo podporiť prostredie, ktoré je 
vhodné pre dôležité priemyselné odvetvia, aby tieto mohli v plnej miere využiť svoj 
potenciál tvorby pracovných miest;

4. pripomína, že zlepšenie vykonávania právnych predpisov EÚ o odpade prispeje 
k hospodárskemu rozvoju, a tým k tvorbe pracovných miest; zdôrazňuje, že recyklácia, 
odvetvie náročné na pracovnú silu, môže byť dôležitým zdrojom pracovných miest a mala 
by byť zvýhodnená v revidovanom rámci EÚ pre odpad;

5. zdôrazňuje, že inovácie, ktoré sa v súčasnosti realizujú vo výrobe plastov (nielen v oblasti 
nanotechnológií), a ich vplyv na nakladanie s plastovým odpadom vyvolávajú nové výzvy 
z hľadiska zdravia a bezpečnosti pri práci, a vyzýva Komisiu, aby zvážila tieto výzvy 
v budúcom akčnom pláne pre plastový odpad;

6. zdôrazňuje skutočnosť, že primerané úrovne odbornej prípravy a zručností budú potrebné 
na to, aby sa ekologické inovácie úspešne rozvíjali a právne predpisy EÚ o odpade sa 
správne vykonávali; v tejto súvislosti pripomína, že Európsky sociálny fond by mohol byť 
nápomocný pri príprave pracovnej sily na zvýšený dopyt po ekologických pracovných 
miestach.


