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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. É de opinião de que a actual crise económica e social mundial, a qual veio a atrasar a 
implementação das mudanças relativas à utilização de energia e à redução das emissões de
dióxido de carbono, não deveria dissuadir os Estados Membros de proceder à transição 
para uma economia competitiva mais sustentável e hipocarbónica.

2. Sustenta que a Estratégia Europeia de Emprego deve ter em conta os efeitos económicos 
das alterações climáticas nos mercados de trabalho europeus, nas actividades económicas 
destinadas a adaptar-se a tais alterações e em outras actividades resultantes de alterações 
políticas que têm em vista mitigar as referidas alterações climáticas.

3. Solicita ao Eurostat, à OCDE e a todos os serviços estatísticas dos Estados Membros que, 
através da introdução de um código NACE em separado, considerem a reestruturação da 
classificação estatística das actividades económicas, para que estas reflictam mais 
adequadamente as novas indústrias ambientais, que, de momento, se encontram 
camufladas visto estarem incorporadas na classificação industrial convencional.

4. Observa que, de acordo com a OCDE, o sector dos bens e serviços ambientais tem 
potencial para providenciar emprego a uma vasta gama de qualificações e competências, 
incluindo a mão de obra pouco qualificada, e exorta a Comissão a consagrar especial 
atenção a este grupo de indivíduos.

5. Apela a que sistemas de financiamento eficientes contribuam para que as PMEs rumem
em direcção a políticas de emprego “verdes”e assegurem uma inovação e produção 
ecológica.

6. Sustenta que, à luz da reestruturação acelerada antecipada em reposta tanto à crise 
mundial como às alterações climáticas, requer-se aos Estados Membros que preparem um 
quadro que defina claramente o modo como governos, empregadores e empregados se 
devem adaptar; 

7. É de opinião de que, embora se reconheça que a Estratégia Europeia de Emprego deve
definir os postos de trabalho “verdes” de forma tão lata quanto possível, terá de ser feita 
uma distinção entre controlo de poluição, reciclagem, gestão de resíduos, gestão de 
recursos hídricos, actividades de tratamento da água, conservação da natureza, produção 
de tecnologias ambientais, produção de energias renováveis e equipamento correlato, bem
como I&D em matéria de ambiente.


