
 

AD\1005900BG.doc  PE514.576v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

  

 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014 

 

Комисия по заетост и социални въпроси 
 

2013/2113(INI) 

18.10.2013 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по заетост и социални въпроси 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните 

относно европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в 

околната среда 

(2013/2113(INI)) 

Докладчик по становище: Джийн Ламбърт 

 



 

PE514.576v02-00 2/6 AD\1005900BG.doc 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1005900BG.doc 3/6 PE514.576v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ призовава за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж; 

2. като има предвид, че в сектора на пластмасовата промишленост в ЕС работят около 

1,6 милиона души; 

3. като има предвид, че секторът на рециклирането на пластмаса има потенциала да 

създаде около 162 000 работни места в ЕС, ако рециклирането се увеличи до 

равнище от 70 % до 2020 г.; 

4. подчертава, че новите инициативи във връзка с политиката в областта на околната 

среда, екоиновациите, управлението на отпадъците и биологичната икономика на 

ниво Европейски съюз следва да са предшествани от сериозна оценка на 

въздействието, включително на социалните последици от тях и възможностите за 

пазара на труда, особено потенциала за създаване на работни места и 

необходимостта от въвеждане на първоначално и професионално обучение, за да се 

създадат „зелени работни места“; 

5. припомня, че съвместявайки екологичните и икономическите предизвикателства, 

държавите членки следва да подкрепят инициативи, които улесняват развитието на 

секторите с най-висок потенциал на заетост за достоен труд и по-специално такива, 

които подпомагат преминаването към устойчива икономика и създаването на 

устойчиви и качествени работни места в икономика, използваща по-малко ресурси, 

в съответствие със стратегията „Европа 2020“; призовава местните и регионалните 

органи да координират предоставянето на обществени услуги с екологични цели, за 

да се постигнат многобройните цели и едновременно с това да се стимулират 

„зелени работни места“; 

6. подчертава факта, че целите, отразени в Рамковата директива за отпадъците, 

Директивата за опаковките и Директивата относно отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване (ОЕЕО) създават възможности за нова заетост в различни 

сектори на икономиката чрез въздействие върху други области, и следователно 

следва да се насърчава създаването на благоприятни условия за съответните 

промишлени отрасли, за да могат те да използват напълно своя потенциал за 

създаване на работни места; подчертава, че той открива шансове по-специално за 

младите хора да бъдат интегрирани на пазара на труда посредством нови сфери на 

дейност; посочва, че пълното прилагане на законодателството на ЕС за отпадъците 

би довело до икономии в размер на 72 милиарда евро годишно, увеличение на 

годишния оборот на сектора за управление и рециклиране на отпадъците в ЕС с 42 

милиарда евро и до създаване на повече от 400 000 работни места до 2020 г.; 

7. подчертава потенциала на модела на кръговата икономика, който, тъй като прави 
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възможно разделянето на растежа от изчерпването на ресурсите, е възстановителен 

модел и може да окаже въздействие върху всички сектори и да бъде източник на 

създаване на работни места; подчертава, че кръговата икономика предполага пълна 

промяна на нашето виждане за продуктите и че са необходими нови работни места 

за постигане на тази промяна на всички етапи от живота на продукта — от 

екоконцепцията, като се мине през поправката и повторното опаковане, до 

рециклирането; 

8. посочва, че строгите разпоредби за рециклирането на електроуреди в Европа често 

водят до това, че значителна част от отпадъците от електрическо и електронно 

оборудване се рециклират в Западна Африка при най-лоши условия за човека и 

природата; призовава за по-строги проверки в ЕС, за да се предотвратят в бъдеще 

тези практики; счита, че промените в законодателството в областта на околната 

среда в държави като Китай и Малайзия относно вноса на неизмити, използвани 

пластмасови изделия биха могли да предоставят важен стимул за по-голямо 

инвестиране във възстановяването и рециклирането в рамките на ЕС и за създаване 

на допълнителна заетост; 

9. припомня, че подобреното прилагане на законодателството на ЕС по отношение на 

отпадъците ще допринесе за икономическото развитие и по този начин за 

създаването на работни места; подчертава, че рециклирането и повторното 

използване, като трудоемки сектори, могат да бъдат важни източници на работни 

места и следва да им се отдаде предпочитание, по най-уместния начин, в 

преработената Рамкова директива на ЕС за отпадъците; 

10. подчертава обаче, че потенциалът за заетост в сектора на рециклирането следва да 

не подкопава усилията за намаляване преди всичко на интензитета на ресурсите и 

зависимостта от ресурсите — предизвикателство, което предлага също и нови 

възможности за заетост; 

11. припомня, че иновациите, които в момента се въвеждат в производството на 

пластмаса (не на последно място в областта на нанотехнологията), и тяхното 

въздействие върху управлението на пластмасови отпадъци изправят пред нови 

предизвикателства здравето и безопасността по време на работа, и призовава 

Комисията да отговори на тези рискове в бъдещи действия по отношение на 

пластмасовите отпадъци чрез подходящи европейски трудови стандарти и 

стандарти за опазване на здравето за всички заети с това лица, работници, 

доставчици на услуги и всички форми на самостоятелно заети лица; 

12. счита за приоритет определянето на бъдещите нужди на пазара на труда и 

необходимостта от умения; подчертава необходимостта от стратегии, които да 

позволят уменията на работниците да отговарят на бъдещите нужди на пазара на 

труда; в тази връзка подчертава, че за да се отговори на предизвикателствата, които 

поставя преходът към икономика, използваща по-малко ресурси, са необходими 

подходящо обучение и умения за процъфтяването на екоиновациите и за 

правилното прилагане на законодателството на ЕС по отношение на отпадъците; 

препоръчва на държавите членки да интегрират модела на кръгова икономика в 

схемите си за професионално обучение; отбелязва, че обучението може да подобри 
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начина на възприемане на работата в сектора на рециклирането и да помогне за 

задържането на персонала и за подобряване на здравето и практиките за 

безопасност;  припомня в тази връзка, че насърчавайки професионалното обучение 

и ученето, основано на работата, Европейският социален фонд следва да помогне за 

задоволяване на търсенето на устойчиви качествени работни места в  икономика, 

използваща по-малко ресурси, в съответствие с пакета за социални инвестиции, 

представен от Комисията през февруари 2013 г. 
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