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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considerando que a estratégia Europa 2020 apela a um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo;

2. Considerando que a indústria do plástico emprega cerca de 1,6 milhões de pessoas na UE;

3. Considerando que o sector de reciclagem de plásticos poderia criar cerca de 162 mil 
postos de trabalho na UE 27 se a taxa de reciclagem fosse aumentada para cerca de 70 % 
até 2020;

4. Salienta que as novas iniciativas em matéria de políticas ambientais, ecoinovação, gestão 
de resíduos e bioeconomia a nível da UE devem ser precedidas de avaliações de impacto 
sólidas, designadamente, das respetivas consequências sociais e das oportunidades do 
mercado de trabalho, em particular no que se refere ao potencial em matéria de criação de 
emprego e à necessidade de medidas a aplicar no domínio da formação inicial e 
profissional, tendo em vista a criação de empregos ecológicos;

5. Recorda que os Estados-Membros devem, articulando questões de ordem ambiental e 
económica, apoiar iniciativas que facilitem o desenvolvimento dos sectores com o mais 
elevado potencial de emprego em matéria de trabalho digno, nomeadamente na transição 
para uma economia sustentável e para a criação de empregos de qualidade, sustentáveis e 
ecológicos numa economia com uma utilização menos intensiva de recursos, em 
conformidade com a estratégia Europa 2020; insta as autoridades locais e regionais a 
coordenar a prestação de serviços públicos com as metas e os objetivos ambientais, de 
molde a atingir uma série de objetivos e estimular, simultaneamente, a criação de 
empregos ecológicos;

6. Sublinha o facto de as metas definidas no âmbito da Diretiva-Quadro «Resíduos», da 
Diretiva «Embalagens» e da Diretiva REEE proporcionarem oportunidades para a criação 
de novos empregos em vários sectores económicos mediante um efeito indireto, motivo 
pelo qual importa fomentar ambientes propícios para as indústrias pertinentes para que 
estas possam aproveitar plenamente o seu potencial para a criação de emprego; acentua 
que tal gera, sobretudo para os jovens, oportunidades de integração no mercado de 
trabalho através de novos campos de atividade; salienta que a aplicação integral da 
legislação da UE relativa aos resíduos poderia economizar 72 mil milhões de euros por 
ano, aumentar o volume de negócios anual do sector da gestão e reciclagem de resíduos da 
UE em 42 mil milhões de euros e criar mais de 400 mil postos de trabalho até 2020;

7. Sublinha o potencial do modelo da economia circular o qual, dado que permite dissociar o 
crescimento do esgotamento dos recursos, é um modelo regenerativo que pode ter impacto 
em todos os sectores e ser uma fonte de criação de emprego; salienta que a economia 
circular pressupõe uma mudança radical da nossa conceção de produto e que, para 
acompanhar essa mudança em todas as etapas da vida do produto – desde a conceção 
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ecológica, passando pela reparação e reembalagem, até à reciclagem –, são necessários 
novos empregos;

8. Salienta que, devido às disposições rígidas em matéria de reciclagem de aparelhos 
elétricos na Europa, uma parte substancial dos resíduos eletrónicos acaba muitas vezes por 
ser reciclada na África Ocidental, nas piores condições para o Homem e a Natureza; exige 
que controlos mais rigorosos na UE impeçam estas práticas no futuro; considera que a 
evolução da legislação ambiental em países como a China e a Malásia no que diz respeito 
à importação de plástico pós-consumo não lavado pode dar um impulso importante ao 
investimento na valorização e reciclagem na UE e à criação de mais postos de trabalho;

9. Relembra que o reforço da aplicação da legislação da UE relativa aos resíduos contribuirá 
para o desenvolvimento económico e, consequentemente, para a criação de emprego; 
realça que a reciclagem e a reutilização – dois sectores com grande intensidade de mão de 
obra – podem ser importantes fontes de emprego e devem ser favorecidas, quando tal for 
oportuno, na Diretiva-Quadro revista da UE relativa aos resíduos;

10. Sublinha, porém, que o potencial de criação de emprego do sector da reciclagem não deve 
prejudicar os esforços no sentido de, em primeiro lugar, reduzir a intensidade de consumo 
e a dependência de recursos – um desafio que também oferece novas oportunidades em 
termos de emprego;

11. Releva que as inovações que estão atualmente a ser realizadas na produção do plástico 
(sobretudo no domínio da nanotecnologia) e o seu impacto na gestão dos resíduos de 
plástico colocam novos desafios à a saúde e à segurança no trabalho e insta a Comissão a 
ter em conta estes desafios nas próximas medidas relativas aos resíduos de plástico através 
de normas europeias de proteção do trabalho e da saúde para todas as pessoas envolvidas
–  trabalhadores, prestadores de serviços e trabalhadores independentes;

12. Considera prioritária a identificação das necessidades futuras do mercado de trabalho e 
das necessidades em matéria de competências; insiste na necessidade de implementar 
estratégias que permitam adequar as competências dos trabalhadores às necessidades 
futuras do mercado de trabalho; frisa, neste contexto, que, para fazer face aos desafios 
colocados pela transição para uma economia que recorra a uma menor utilização de 
recursos, é necessário um nível adequado de formação e de qualificações para que as 
ecoinovações prosperem e a legislação da UE relativa aos resíduos seja corretamente 
aplicada; recomenda aos Estados-Membros que integrem o modelo da economia circular 
nos seus regimes de formação profissional; faz notar que a formação pode melhorar a 
perceção do estatuto do trabalho no sector da reciclagem e contribuir para melhorar a 
retenção do pessoal, bem como as práticas em matéria de saúde e segurança; recorda, 
neste contexto que, ao promover a formação profissional e a aprendizagem no local de 
trabalho, o Fundo Social Europeu deve contribuir para satisfazer a procura de empregos 
de qualidade e sustentáveis numa economia que recorra a uma menor utilização de 
recursos, em conformidade com o Pacote de Investimento Social apresentado pela 
Comissão, em fevereiro de 2013.
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