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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att nya miljöpolitiska initiativ på EU-nivå bör föregås av 
gedigna konsekvensbedömningar med tyngdpunkten förlagd till sysselsättnings- och 
arbetsmarknadsmöjligheter. 

2. Europaparlamentet erinrar om att medlemsstaterna bör stödja initiativ som underlättar 
utvecklingen av sektorer med hög sysselsättningspotential och som framför allt bidrar till 
övergången till en hållbar ekonomi och skapandet av gröna arbetstillfällen.

3. Europaparlamentet understryker att de mål som fastställts i ramdirektivet om avfall, 
förpackningsdirektivet och direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall till följd av 
spridningseffekter öppnar möjligheter till ny sysselsättning inom olika sektorer av 
ekonomin och att man därför bör arbeta för ett gynnsamt verksamhetsklimat för relevanta 
industrier, så att de fullständigt kan ta till vara sin potential för sysselsättningsskapande. 

4. Europaparlamentet erinrar om att det kommer att bidra till ekonomisk utveckling och 
således till sysselsättningsskapande om unionslagstiftningen om avfall genomförs bättre. 
Parlamentet betonar att materialåtervinningen, som är en arbetsintensiv sektor, kan bli en 
viktig källa till arbetstillfällen och bör gynnas inom den reviderade unionslagstiftningen 
om avfall.

5. Europaparlamentet betonar att plastproduktionen för närvarande genomgår en innovativ 
utveckling (inte minst på nanoteknikens område) och att detta påverkar hanteringen av 
plastavfall på ett sätt som ger upphov till nya utmaningar för arbetsmiljön. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att beakta dessa utmaningar i framtida åtgärder för plastavfall.

6. Europaparlamentet understryker att det behövs lämpliga utbildnings- och färdighetsnivåer 
för att miljöinnovationer ska blomstra och för att unionslagstiftningen om avfall ska 
genomföras korrekt. Parlamentet erinrar sig i detta sammanhang att Europeiska 
socialfonden kan bli till nytta med att förbereda arbetskraften inför en ökad efterfrågan på 
gröna arbetstillfällen.


