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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 e a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competentes quanto à matéria de fundo, a incorporarem as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovarem:

1. Apoia a iniciativa da Comissão que sugere um acordo rápido quanto ao quadro para as 
políticas de clima e de energia em 2030, com atenção especial para o seu objetivo de 
avançar rumo a uma economia competitiva que possa criar novas oportunidades de 
emprego e de crescimento;

2. Recorda que os setores da eficiência energética e da energia renovável têm potencial para 
criarem cinco milhões de empregos até 2020, segundo prevê a Comissão1; assinala que a 
transição para uma economia com baixo nível de emissões de carbono poderá ter efeitos 
muito diferentes em termos de níveis globais de competências exigidas; 

3. Solicita medidas que satisfaçam e correspondam à composição de competências 
necessária no âmbito dos novos empregos; realça que as políticas ativas do mercado de 
trabalho devem ser orientadas e concebidas para responder às necessidades de mão-de-
obra, a fim de evitar a falta de mão-de-obra qualificada nas tecnologias com um baixo 
nível de emissão de carbono emergentes; 

4. Solicita medidas que facilitem a adaptação dos trabalhadores dos setores com nível 
elevado de emissões de carbono mais afetados, tais como a produção de eletricidade, os 
transportes, a construção e as indústrias intensivas em energia, tendo em vista a transição 
para uma economia verde e eficiente em termos de recursos; 

5. Salienta a necessidade de, no novo quadro, abordar as consequências da crise económica 
no que respeita à acessibilidade dos preços da energia para os consumidores finais, ou 
seja, os agregados familiares e as empresas; 

6. Apoia a ideia de reforçar o acesso ao financiamento de investimentos nos 
Estados-Membros com menor capacidade económica, a fim de oferecer apoio suficiente 
às evoluções dos processos industriais e da utilização de energia suscetíveis de ter um 
impacto positivo no emprego. 

                                               
1 Comunicação «Uma recuperação geradora de emprego» (COM(2012)0173).


