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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. Salienta que as novas iniciativas em matéria de políticas ambientais a nível da UE devem 
ser precedidas de avaliações de impacto sólidas, centradas no emprego e nas 
oportunidades do mercado de trabalho;

2. Recorda que os Estados-Membros devem apoiar iniciativas que facilitem o 
desenvolvimento de setores com elevado potencial de emprego e que, designadamente, 
contribuam para a transição para uma economia sustentável e para a criação de empregos 
ecológicos;

3. 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 setores 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;

4. 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 – um setor com grande intensidade de mão-de-obra – pode ser 
uma importante fonte de emprego e deve ser favorecida na Diretiva-Quadro revista da UE 
relativa aos resíduos;

5. 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 para a saúde e a segurança no trabalho e insta a Comissão 
a ter em conta estes desafios nas próximas medidas em matéria de resíduos de plástico;

6. Frisa que 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; recorda, neste contexto, que o Fundo Social Europeu poderá ser útil na 
preparação da mão-de-obra para um acréscimo da procura de trabalhos ecológicos.


