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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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. Considera a economia da fase pós-crise uma grande oportunidade para um crescimento 
sustentável baseado na justiça social e na ecoeficiência; nota que a transformação das 
economias europeias, de poluentes em ecoeficientes, implicará profundas alterações ao 
nível da produção, da distribuição e do consumo, as quais deverão ser aproveitadas como 
uma oportunidade para avançar para uma verdadeira sustentabilidade, sem pôr em risco a 
prosperidade ou o emprego; considera que a transição para uma economia baseada em 
energias não poluentes deve ser considerada uma oportunidade de investir no 
desenvolvimento sustentável e não apenas um ónus para os orçamentos públicos e 
privados;

2. Convida a Comissão a desenvolver meios estatísticos que permitam avaliar o saldo líquido 
de empregos criados pela "economia verde";

3. Considera que o desenvolvimento sustentável assenta numa visão a longo prazo em que o 
crescimento económico, a coesão social e a protecção do ambiente coexistem e se apoiam 
mutuamente; chama a atenção para o potencial de criação de "empregos verdes" numa 
economia sustentável e retém a definição da OIT segundo a qual todos os empregos 
propícios ao desenvolvimento sustentável são "empregos verdes"; precisa, porém, que 
todos os empregos nos "sectores verdes" devem ser acompanhados de boas condições de 
trabalho;

4. Constata que o número de "empregos verdes" existentes na Europa era estimado em 3,4 
milhões em 2009;

5. Salienta a necessidade de tratar urgentemente a questão das alterações climáticas a fim de 
limitar o aquecimento a 2°C relativamente aos níveis pré-industriais; considera que o 
objectivo actualmente perseguido de reduzir em 20% as emissões de CO2 até 2020 não é 
consentâneo com o objectivo global e espera receber a proposta de passar, o mais 
rapidamente possível, para um objectivo de, pelo menos, 30% de redução; por 
conseguinte, insta a Comissão a desenvolver políticas específicas para assegurar a 
transição para uma economia verde, nomeadamente no que diz respeito à reorientação da 
formação profissional dos trabalhadores para postos de trabalho verdes e ao apoio à 
integração da componente verde na indústria europeia no contexto de mercados globais, 
bem como ao encorajamento do sector privado a investir em tecnologias com reduzidas 
emissões de carbono, que estimulem a inovação e a criação de novos postos de trabalho;

6. Salienta que um quadro regulamentar estável e ambicioso é um requisito fundamental para 
alcançar plenamente o potencial de criação de postos de trabalho verdes; entende que, 
para alcançar os objectivos da estratégia UE 2020 em matéria de postos de trabalho 
verdes, é necessário adoptar medidas concretas juridicamente vinculativas destinadas a 
garantir a redução absoluta da utilização dos recursos naturais, bem como outros 
objectivos ambientais; 
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7. Considera que a legislação ambiental existente da UE, bem como a legislação proposta, 
tem um potencial significativo para criar novos postos de trabalho em domínios como o 
ar, os solos, a água, a energia, os serviços públicos, a agricultura, os transportes, a 
silvicultura e a gestão ambiental; solicita aos Estados-Membros que implementem a 
legislação da UE de forma a suscitar novos investimentos em tecnologias e postos de 
trabalho favoráveis ao ambiente;

8. Sublinha que a exigência de práticas agrícolas favoráveis ao ambiente produziria um 
aumento significativo do emprego e dos rendimentos no sector agrícola;

9. Salienta a importância da valorização da biodiversidade na criação de "empregos verdes" 
em toda a Europa, nomeadamente através da criação das redes Natura 2000; sublinha que 
o ecoturismo constitui um dos domínios emblemáticos do processo de criação de 
empregos verdes, com um crescimento de cerca de 20% por ano; chama igualmente a 
atenção para o potencial em termos de emprego das actividades de lazer ligadas à 
natureza;

10. Sublinha que as subvenções para tornar o sector dos transportes urbanos mais ecológico 
teriam efeitos positivos em matéria de emprego se fossem atribuídas aos transportes 
públicos;

11. Incentiva a Comissão a apresentar uma definição de 'emprego verde'; encoraja-a ainda a 
dar prioridade ao emprego verde no desenvolvimento de políticas sobre energias 
renováveis, a eficiência energética, a gestão e a reciclagem de resíduos e a renovação de 
edifícios;

12. Solicita à Comissão que proponha, até 2011, uma estratégia que inclua medidas 
legislativas e não legislativas para incentivar postos de trabalho verdes que constituam 
uma fonte de crescimento e prosperidade para todos; solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que integrem, em todas as restantes políticas da UE, políticas destinadas a 
actualizar as qualificações e a reorientar a formação profissional dos trabalhadores para 
empregos verdes; sublinha a necessidade de incluir todos os tipos de emprego nesta 
estratégia, tanto os empregos altamente qualificados como os de média ou baixa 
qualificação;

13. Regista que o ponto 8 das Conclusões do Conselho de 21 de Outubro de 2009 convida a 
Comissão a rever com urgência, sector por sector, as subvenções que têm um impacto 
negativo no ambiente e que são incompatíveis com o desenvolvimento sustentável; 
convida a Comissão a aplicar sem demora as referidas conclusões, estudando as possíveis 
redistribuições orçamentais dessas subvenções para o apoio às novas actividades ligadas à 
economia sustentável;

14. Solicita à Comissão que integre no quadro do programa de aprendizagem ao longo da vida 
uma nona vertente de formação relativa ao ambiente, às alterações climáticas e ao 
desenvolvimento sustentável, que é essencial numa sociedade do conhecimento;

15. Convida os Estados-Membros a adaptarem os sistemas de ensino e formação às exigências 
de uma nova economia sustentável;
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16. Considera que, tratando-se do bem-estar dos cidadãos, o ambiente e a política social são 
indissociáveis a nível local, regional, nacional e europeu; salienta que as organizações que 
investem em práticas ecoeficientes criarão um melhor ambiente de trabalho para o pessoal 
e os empregados que, assim, podem ser mais produtivos; solicita aos Estados-Membros 
que promovam o Sistema Comunitário de Gestão Ecológica e Auditoria (EMAS) e 
incentivem todos os sectores económicos a empenhar-se na obtenção do registo EMAS;

17. Recorda que o sector dos contratos públicos constitui uma importante quota do mercado e 
poderia proporcionar incentivos para a tornar a economia mais ecológica; solicita, pois, 
que todos os contratos públicos imponham elevados padrões ambientais;

18. Está convicto de que a introdução de uma tecnologia verde eficiente em termos de 
utilização dos recursos não é suficiente para obter um desenvolvimento sustentável 
enquanto os aumentos de produtividade tiverem por contrapartida aumentos dos 
rendimentos; considera, além disso, que teria muito mais sentido do ponto de vista 
ambiental canalizar os ganhos de produtividade para mais tempo de lazer e dias de 
trabalho mais curtos, em vez de salários mais elevados e aumento crescente do consumo;

19. Incentiva os Estados-Membros a procederem ao intercâmbio de experiências e das 
melhores práticas em matéria de oportunidades de emprego ao tratarem do impacto 
económico, social e ambiental das alterações climáticas;

20. Considera que é necessária muito mais investigação para medir o impacto das políticas 
relativas ao ambiente e às alterações climáticas na criação líquida de emprego; solicita à 
Comissão que faça deste domínio uma prioridade do 8.º Programa-Quadro;

21. Considera necessário adoptar medidas adicionais para internalizar os custos externos; 
convida a Comissão a utilizar os instrumentos existentes neste domínio, ou, se necessário, 
a desenvolver novos instrumentos, para atribuir os custos e para assegurar que as 
propostas futuras reflictam os seus resultados;

22. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que lancem campanhas de informação e de 
sensibilização pública sobre o desenvolvimento de postos de trabalho verdes numa 
economia sustentável;

23. Reconhece que as ONG e os sindicatos têm um importante papel a desempenhar no 
desenvolvimento do potencial de empregos verdes, contribuindo para o processo 
decisório, na qualidade de empregadores e sensibilizando o público;
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