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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 23 de Janeiro de 2008, a Comissão Europeia publicou as suas propostas relativas às 
modalidades de consecução do objectivo de redução obrigatória, ao longo dos próximos anos, 
das emissões de gases com efeito de estufa nos Estados-Membros. Trata-se de emissões 
provenientes dos domínios dos transportes, edifícios (sobretudo sistemas de aquecimento e ar 
condicionado), serviços, empresas de pequenas dimensões, agricultura e sector dos resíduos. 
As emissões em causa perfazem actualmente cerca de 60% das emissões totais de gases com 
efeito de estufa na UE.

Afigura-se louvável que a proposta apresente indicações concretas para cada Estado-Membro, 
prescrições essas que deverão ser cumpridas até 2020. Infelizmente, carece a mesma de um 
conjunto de medidas igualmente ambiciosas para o período pós-2020. 

O que significa a presente proposta para a política de emprego na UE?

Primeiro estudos, nomeadamente o estudo conjuntamente realizado com a EGB, ISTAS, 
DAS, Syndex e Instituto de Wuppertal, ilustram os efeitos positivos das modificações 
decorrentes das alterações climáticas na situação do emprego na UE, ou seja: será possível 
criar mais e melhores postos de trabalho qualificados.

Todavia, esses efeitos serão consideravelmente variáveis consoante o sector económico e a 
região em questão. As regiões do Mediterrâneo serão mais afectadas pelas consequências da 
subida de temperatura do que as regiões setentrionais. Na agricultura e no turismo, os 
problemas acentuar-se-ão particularmente, requerendo reestruturações mercê de maiores 
investimentos, a fim de poder evitar as piores consequências.

Os transportes, enquanto maior fonte de emissão de CO2 requerem esforços particulares. 
Existem notórias potencialidades susceptíveis de uma utilização ambiciosa: redução de 
transportes não necessários, imposição de restrições ao modo de transporte que exige um 
maior consumo de energia, bem como o aumento da eficácia graças a instrumentos técnicos e 
logísticos. Neste contexto, observam-se boas oportunidades de criação de novos postos de 
trabalho. Se os transportes públicos urbanos fossem desenvolvidos de modo consequente, 
poderia aí quadruplicar a oferta de emprego, beneficiando, sobretudo, as estruturas 
económicas locais e regionais.

O mesmo se aplica ao sector da construção civil. A renovação de edifícios existentes (melhor 
isolamento, instalação de energias renováveis, etc.) e a construção de novos edifícios, dotados 
de eficiência energética, são geradoras de novos postos de trabalho a nível local e regional.

As alterações climáticas são classificadas como um desafio primordial face a outros domínios 
políticos. Trata-se, porém, em virtude de todas as repercussões que comportam, de um tema 
assaz complexo. Tanto mais importante se revela, por conseguinte, preparar as pessoas a 
todos os níveis, para a mudança inerente às alterações climáticas. Impõe-se a definição de 
uma estratégia de reconversão que tenha como destinatários os empresários e os trabalhadores 
por conta de outrem, designadamente nas PME. Medidas específicas de formação profissional 
e de formação contínua revelam-se imperativas para todos. As agências da UE sitas em 
Dublim e Bilbao, bem como o Observatório do Emprego e Formação Profissional são agora 
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acrescidamente chamados a responder ao grande número de perguntas sobre o impacto 
concreto das alterações climáticas nas diferentes regiões e sectores da economia.

As alterações climáticas alteram a sociedade. Assim, são precisamente as camadas mais 
pobres da população – tanto na UE, como à escala mundial – as mais acentuadamente 
afectadas pelas alterações climáticas. São precisamente esses estratos sociais que carecem dos 
meios de adaptação às alterações climáticas. Preços elevados de energia são já hoje nefastos 
para as pessoas que auferem um nível de rendimento mais baixo. O aumento dos preços dos 
géneros alimentícios irá agravar drasticamente situações de fome já hoje existentes. Cumpre 
promover uma ofensiva global contra a fome no mundo. Há que proceder a uma repartição 
sustentável em termos sociais dos encargos decorrentes da redução de energias geradoras de 
gases com efeito de estufa. 

A superprodução e o consumo malsão no denominado "primeiro mundo" não só estão na 
origem de uma dilapidação de recursos, mas também prejudicam, em larga medida, o sistema 
climático. Afigura-se, por conseguinte, necessária, tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador, uma utilização parcimoniosa de todos os recursos, incluindo dos produtos 
geradores de gases com efeito de estufa.

Impõe-se promover uma harmonização, a nível europeu, dos impostos sobre a energia, dando 
preferência a formas de economia pobres em emissões de gases com efeito de estufa e 
aumentando a carga fiscal dos grandes emissores de gases com efeito de estufa. Tal 
constituiria um estímulo considerável ao desenvolvimento de novas tecnologias, fomentando, 
assim, novas profissões altamente qualificadas, designadamente no domínio das energias 
alternativas.

Nas zonas já hoje mais afectadas pela seca e condições meteorológicas extremas, as 
repercussões das alterações climáticas far-se-ão sentir de modo mais premente. A 
solidariedade internacional será cada vez mais importante num mundo cada vez mais coeso. 
Se os projectos CDM ("Clean Development Mechanism") representam ou não uma resposta 
adequada – eis uma questão que permanece em aberto.

A "criação de uma aliança global contra as alterações climáticas entre a União Europeia e os 
países em desenvolvimento pobres e mais vulneráveis às alterações climáticas" revela-se 
muito meritória (COM(2007)0540 de 18.9.2007).

A migração crescente procedente dos países mais pobres e particularmente afectados pelas 
alterações climáticas assume uma dimensão explosiva em termos sociais, que atinge tanto os 
países de emigração como aqueles em que a presença de uma grande pressão migratória dá 
azo a tensões sociais.

ALTERAÇÕES

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 
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seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Ao darem cumprimento às suas 
obrigações, os Estados-Membros e a 
União Europeia terão em conta as 
oportunidades e os riscos advenientes da 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa para os domínios da política 
social e do emprego. Uma vez que as 
alterações climáticas foram contempladas 
nas novas orientações para o emprego, as 
adaptações às alterações climáticas devem 
igualmente desempenhar um papel fulcral 
nos planos de acção nacionais. Tal aplica-
se designadamente às políticas de 
emprego, educação e investigação. A 
actual Fundação Europeia para a 
melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho, sita em Dublim, e a Agência 
Europeia para a Segurança e a Protecção 
da Saúde, sita em Bilbao, bem como o 
Observatório Europeu do Emprego são 
chamados, de modo acrescido, a 
acompanharem as necessárias adaptações 
mediante análises e estudos.

Justificação

A integração das Agências Europeias sitas em Dublim e Bilbao, respectivamente, bem como 
do Observatório Europeu para o Emprego afigura-se particularmente necessária porquanto 
continua a existir uma grande lacuna em matéria de estudo das repercussões das alterações 
climáticas na política social e do emprego na UE. Assim, a Agência Europeia para a 
Segurança e a Protecção da Saúde no Local de Trabalho poderia analisar a legislação da 
UE no domínio da protecção da saúde e da segurança à luz das alterações condicionadas 
pelo clima.  
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As adaptações e reestruturações dos 
mercados de trabalho condicionadas pelas 
alterações climáticas devem ser 
coadjuvadas por medidas de 
acompanhamento financiadas a título dos 
Fundos Estruturais, sobretudo do Fundo 
Social Europeu e, eventualmente, do 
Fundo Europeu de Adaptação à 
Globalização. Devem igualmente ser 
facilitadas pela promoção do diálogo 
social a diversos níveis (sectorial, 
transsectorial, regional, nacional e a nível 
da UE) e mercê da criação de condições 
igualitárias do ponto de vista social 
visando o fomento da formação 
profissional e da formação contínua, bem 
como da reconversão profissional a nível 
empresarial e individual. Essas medidas 
devem ser tomadas no contexto de uma 
abordagem preventiva e  associar os 
parceiros sociais em conformidade com os 
costumes e práticas nacionais.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) No quadro da avaliação dos 
progressos registados em matéria de 
consecução dos objectivos definidos, a 
redução das emissões não deve constituir 
o único critério: importa igualmente 
proceder a uma  avaliação qualitativa e 
quantitativa do impacto na situação do 
emprego em termos de novos postos de 
trabalho e/ou de adaptação dos postos de 
trabalho existentes e de melhoria das 
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condições laborais.  

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas políticas de compra desses créditos 
promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre
alterações climáticas.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas políticas de compra desses créditos 
concedam a primazia a projectos 
sustentáveis dos pontos de vista social e 
ambiental, promovam a repartição 
geográfica equitativa dos projectos e a 
obtenção de um futuro acordo internacional 
sobre alterações climáticas.
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