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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 Europa 2020-strategin innefattar ett upprop om smart och 

hållbar tillväxt för alla. 

2. Europaparlamentet betonar att plastindustrin i EU sysselsätter omkring 

1,6 miljoner personer. 

3. Europaparlamentet betonar att sektorn för materialåtervinning av plast skulle kunna skapa 

omkring 162 000 arbetstillfällen inom EU om graden av materialåtervinning höjdes till 

70 procent fram till 2020. 

4. Europaparlamentet betonar att nya miljöpolitiska initiativ på EU-nivå, liksom också 

initiativ för miljöinnovation, avfallshantering och bioekonomi, bör föregås av gedigna 

konsekvensbedömningar, också av sina sociala konsekvenser och 

arbetsmarknadsmöjligheter, framför allt vad gäller potentialen för sysselsättningsskapande 

och behovet att införa grundläggande utbildning och yrkesutbildning för att det ska 

tillkomma gröna arbetstillfällen. 

5. Europaparlamentet erinrar om att medlemsstaterna, samtidigt som de sammanjämkar 

miljöns och ekonomins intressen, bör stödja initiativ som underlättar utvecklingen av de 

sektorer där sysselsättningspotentialen inom anständigt arbete är störst och som framför 

allt bidrar till övergången till en hållbar ekonomi och skapandet av hållbara arbetstillfällen 

av god kvalitet i en mindre resursintensiv ekonomi, i enlighet med Europa 2020-strategin. 

Parlamentet uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att samordna utbudet av 

offentliga tjänster med miljömålen, för att uppnå flera olika mål samtidigt och då 

stimulera till gröna arbetstillfällen. 

6. Europaparlamentet understryker att de mål som fastställts i ramdirektivet om avfall, 

förpackningsdirektivet och direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall till följd av en 

spridningseffekt 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. Parlamentet 

betonar att detta framför allt ger ungdomar möjligheter att via nya verksamhetsområden 

integreras på arbetsmarknaden. Parlamentet påpekar att om EU:s avfallslagstiftning 

genomfördes fullt ut skulle man spara 72 miljarder euro per år, öka den årliga 

omsättningen inom EU:s sektor för avfallshantering och materialåtervinning med 

42 miljarder euro och skapa över 400 000 arbetstillfällen fram till 2020. 

7. Europaparlamentet understryker de inneboende möjligheterna hos modellen med en 

cirkulär ekonomi, eftersom den gör det möjligt att frikoppla tillväxten från utarmningen av 

resurser och således är en förnyelsemodell som kan påverka alla sektorer och skapa 

sysselsättning. Parlamentet understryker att den cirkulära ekonomin förutsätter en total 

förändring av vår syn på vad en produkt är, och att denna förändring kommer att kräva 

nya arbetstillfällen om den ska kunna förverkligas inom alla stadier av en produkts 
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livscykel, alltså från ekodesign via reparation, renovering och ända till 

materialåtervinning. 

8. Europaparlamentet påpekar att de stränga europeiska bestämmelserna för 

materialåtervinning av elektriska apparater ofta leder till att en väsentlig del av det avfall 

som utgörs av sådana apparater materialåtervinns i Västafrika under sämsta möjliga 

omständigheter för både människor och natur. Parlamentet kräver att sådant i 

fortsättningen ska förbjudas genom strängare kontroller inom EU. Parlamentet anser att de 

ändringar av miljölagstiftningen som gjorts i länder som Kina och Malaysia och berör 

importen av otvättade plastvaror som förbrukats av konsumenterna skulle kunna ge en 

viktig impuls till ökade investeringar i återvinning och materialåtervinning inom EU samt 

till ytterligare sysselsättningsskapande. 

9. 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 och återanvändningen, som bägge är 

arbetsintensiva sektorer, kan bli viktiga källor till arbetstillfällen och bör gynnas inom den 

reviderade unionslagstiftningen om avfall, när detta ställer sig lämpligast. 

10. Europaparlamentet understryker dock att sysselsättningspotentialen inom sektorn för 

materialåtervinning inte bör försvaga de insatser som görs för att över huvud taget minska 

dess resursintensitet och resursberoende, något som innebär både utmaningar och 

möjligheter till sysselsättningsskapande. 

11. Europaparlamentet erinrar om 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 på lämpligt sätt bemöta dessa risker i framtida 

åtgärder för plastavfall med hjälp av adekvata europeiska normer för arbetarskydd och 

hälsoskydd för alla personer som arbetar med detta avfall, antingen de är arbetstagare, 

tjänsteleverantörer eller egenföretagare. 

12. Europaparlamentet anser att man först och främst måste ta reda på vilka behov det 

kommer att finnas på framtidens arbetsmarknad och vilka färdigheter som kommer att 

behövas. Parlamentet framhåller att det behövs strategier för att få arbetskraftens 

färdigheter att motsvara behoven på framtidens arbetsmarknad och understryker i detta 

sammanhang att det behövs lämpliga utbildnings- och färdighetsnivåer för att 

miljöinnovationer ska blomstra och för att unionslagstiftningen om avfall ska genomföras 

korrekt, vilket är en förutsättning för att man ska kunna bemöta de utmaningar som 

övergången till en mindre resursintensiv ekonomi innebär. Parlamentet rekommenderar 

medlemsstaterna att infoga modellen med en cirkulär ekonomi i sin yrkesutbildning och 

konstaterar att yrkesutbildning kan leda till att arbete inom sektorn för materialåtervinning 

upplevs ha bättre status, att personalen bättre stannar kvar inom den och att rutinerna inom 

områdena hälsa och säkerhet förbättras. Parlamentet erinrar sig i detta sammanhang att 

Europeiska socialfonden, genom att främja yrkesutbildning och lärande på arbetsplatsen, 

bör bidra till att tillgodose efterfrågan på hållbara arbetstillfällen av god kvalitet i en 

mindre resursintensiv ekonomi, såsom det föreskrivs i lagstiftningspaketet om sociala 

investeringar, vilket kommissionen lade fram i februari 2013. 
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