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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da bi morale nove pobude okoljske politike na ravni EU temeljiti na zanesljivih 
ocenah učinka, s poudarkom na možnostih zaposlitve in priložnostih na trgu dela;

2. opozarja, da bi morale države članice podpreti pobude, ki spodbujajo razvoj sektorjev z 
velikim zaposlitvenim potencialom, zlasti pomoč pri preoblikovanju v trajnostno 
gospodarstvo in pri ustvarjanju zelenih delovnih mest;

3. poudarja, da se bodo s cilji, določenimi v okvirni direktivi o odpadkih, direktivi o 
pakiranju ter direktivi o odpadni električni in elektronski opremi, prek učinka prelivanja 
zagotovile nove možnosti zaposlitve v različnih gospodarskih sektorjih, zato bi bilo treba 
spodbujati ugodno okolje, da bodo posamezne panoge lahko v celoti izkoristile potencial, 
ki ga imajo za ustvarjanje delovnih mest;

4. opozarja, da bo boljše izvajanje zakonodaje EU o odpadkih prispevalo h gospodarskemu 
razvoju in s tem k ustvarjanju delovnih mest; poudarja, da je recikliranje – ki je delovno 
intenzivnem sektor – lahko pomemben vir delovnih mest in da bi mu bilo treba v 
pregledanem okviru EU o odpadkih dati prednost;

5. poudarja, da inovacije, do katerih trenutno prihaja na področju proizvodnje plastike (pa 
tudi na področju nanotehnologije), ter njihov vpliv na ravnanje s plastičnimi odpadki 
prinašajo nove izzive na področju zdravja in varstva pri delu, in poziva Komisijo, naj te 
izzive upošteva pri nadaljnjih ukrepih v zvezi s plastičnimi odpadki;

6. poudarja, da so potrebne ustrezne ravni usposabljanja in spretnosti, da bodo ekološke 
inovacije uspešne in da se bo zakonodaja EU o odpadkih pravilno izvajala; v tem smislu 
opozarja, da bi s pomočjo Evropskega socialnega sklada lahko pripravili delovno silo na 
povečano povpraševanje po zelenih delovnih mestih.


