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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 

Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

1. Constata que a desflorestação e a degradação florestal são a segunda causa principal do 

aquecimento global, sendo responsáveis por cerca de 15% das emissões globais de 

gases com efeito de estufa1; salienta a importância de aplicar abordagens políticas 

adequadas com vista a uma gestão integral e sustentável das florestas, a fim de 

proporcionar benefícios que não se cinjam às emissões de carbono; 

2. Recorda que o Acordo de Paris exige que todas as Partes tomem medidas para preservar 

e aumentar os sumidouros, incluindo as florestas; 

3. Observa que travar a desflorestação e a degradação florestal e permitir a reflorestação 

representaria, pelo menos, 30% de todas as medidas de mitigação necessárias para 

limitar o aquecimento global a 1,5 ºC2; 

4. Observa que a desflorestação é responsável por 11% das emissões globais 

antropogénicas de gases com efeito de estufa, mais do que todos os automóveis ligeiros 

de passageiros combinados; 

5. Reitera a importância do tipo de gestão das florestas para o balanço de carbono nas 

regiões tropicais, como foi salientado em documentos recentes3, que indicaram que 

formas mais subtis de degradação – e não apenas a desflorestação em larga escala, tal 

como se pensava antes – são provavelmente uma fonte muito significativa de emissões 

de carbono, representando mais da metade das mesmas; 

6. Salienta que a reflorestação, a recuperação de áreas florestais degradadas existentes e o 

aumento do coberto florestal em paisagens agrícolas através de sistemas agroflorestais 

representam as únicas fontes disponíveis de emissões negativas com um potencial 

significativo para contribuir para a consecução dos objetivos estabelecidos no Acordo 

de Paris; 

7. Reconhece que se estima que os crimes contra o património florestal4, como a 

exploração ilegal da floresta, tenham representado um valor de 50 a 152 mil milhões de 

dólares, em 2016, um aumento dos 30 a 100 mil milhões, em 2014, e que atualmente 

ocupam o primeiro lugar em receitas no que respeita a crimes ambientais a nível 

mundial; salienta que isso desempenha um papel importante no financiamento da 

criminalidade organizada e que empobrece significativamente os governos, as nações e 

                                                 
1 https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd 
2 Goodman, R.C., Herold, M., “Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a 

Stable Climate” (novembro de 2014), documento de trabalho 385, Centro de Desenvolvimento Global. 

McKinsey & Company, “Pathways to a low-carbon economy” (2009). McKinsey & Company, “Pathways to a 

low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve” (2013). 
3 Baccini, A. et al., “Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and 

loss” (2017). 
4 PNUA, “The Rise of Environmental Crime report” (2016). 

https://www.forestcarbonpartnership.org/what-redd
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as comunidades locais, devido a receitas não cobradas; 

8. Recorda o Desafio de Bona1, cujo objetivo de recuperação de 350 milhões de hectares 

de terras degradadas e desflorestadas até 2030 poderia gerar cerca de 170 mil milhões 

de dólares por ano em benefícios líquidos através da proteção das bacias hidrográficas, 

da melhoria do desempenho agrícola e dos produtos florestais, e sequestrar até 1,7 

gigatoneladas de equivalente de dióxido de carbono anualmente; 

9. Observa que as florestas não só são uma fonte essencial de madeira, alimentos e fibras, 

como concentram 80% da biodiversidade terrestre mundial, são importantes prestadores 

de vários serviços ecossistémicos e desempenham um papel significativo no ciclo global 

do carbono; 

10. Salienta que as florestas secundárias – regeneradas, em grande parte, através de 

processos naturais após perturbações significativas, humanas ou naturais, das florestas 

primárias – prestam, tal como as florestas primárias, serviços ecossistémicos cruciais e 

meios de subsistência para as populações locais, sendo também uma fonte de madeira; 

considera que, uma vez que a sua sobrevivência está igualmente ameaçada pela 

exploração ilegal da floresta, qualquer ação voltada para a transparência e a 

responsabilidade da gestão das florestas deve visar também as florestas secundárias, e 

não apenas as primárias; 

11. Observa que é um facto aceite e incontestável que a conversão da floresta tropical em 

agricultura, plantações e outras utilizações das terras provoca uma perda significativa de 

espécies e, em particular, de espécies florestais; 

12. Solicita à Comissão que honre os compromissos internacionais da UE, designadamente 

os que foram assumidos no âmbito da COP 21, do Fórum das Nações Unidas sobre as 

Florestas (FNUF), da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica 

(CDB), da Declaração de Nova Iorque sobre as Florestas e do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 15 – especialmente o objetivo 15.2, que visa promover a 

implementação da gestão sustentável de todos os tipos de floresta, travar a 

desflorestação, recuperar as florestas degradadas e aumentar substancialmente a 

florestação e a reflorestação a nível mundial até 2020; 

13. Recorda especificamente que a União se comprometeu com os Objetivos de Aichi da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica, que exigem a conservação de 17% de todos 

os habitats, a recuperação de 15% dos ecossistemas degradados e uma perda de floresta 

próxima de zero ou, pelo menos, reduzida para metade até 2020; 

14. Recorda, em particular, os compromissos coletivos da União ao abrigo da Declaração 

de Nova Iorque sobre as Florestas para restaurar 150 milhões de hectares de paisagens e 

florestas degradados até 2020 e aumentar significativamente a taxa de recuperação 

global posteriormente, o que resultaria na recuperação de pelo menos 200 milhões de 

hectares até 2030; 

15. Congratula-se com a publicação do estudo de viabilidade, há muito aguardado, sobre as 

                                                 
1 Ver: https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge 
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opções para intensificar a ação da UE contra a desflorestação1, encomendado pela 

Direção-Geral do Ambiente da Comissão; observa que este estudo se concentra 

essencialmente nos sete produtos que representam um risco para as florestas – a saber, o 

óleo de palma, a soja, a carne de bovino, o milho, a borracha, o café e o cacau – e 

reconhece que a UE é claramente parte do problema da desflorestação mundial; 

16. Está plenamente consciente da complexidade que a questão da desflorestação encerra e 

destaca a importância de se desenvolver uma solução global baseada na 

responsabilidade coletiva de vários intervenientes; recomenda vivamente a aplicação 

deste princípio a todos os envolvidos na cadeia de abastecimento de madeira, incluindo 

a UE e outras organizações internacionais, os Estados-Membros, as instituições 

financeiras, os governos dos países produtores, os povos indígenas e as comunidades 

locais, as empresas nacionais e multinacionais, as associações de consumidores e as 

ONG; considera, além disso, que todos estes intervenientes devem necessariamente 

desempenhar um papel, coordenando os seus esforços no sentido de resolver os muitos 

problemas graves relacionados com a desflorestação; 

17. Congratula-se com o facto de os principais intervenientes do setor privado 

(frequentemente da UE) se terem comprometido a erradicar a desflorestação das 

respetivas cadeias de abastecimento e investimentos; observa, no entanto, que a UE 

deve mostrar-se à altura desafio e intensificar os esforços do setor privado através de 

políticas e medidas adequadas que criem uma base comum para todas as empresas e 

harmonizem as condições de concorrência; considera que tal promoveria o aumento das 

promessas de dotações, geraria confiança e tornaria as empresas mais responsáveis 

perante os seus compromissos; 

18. Regista o lançamento da consulta pública sobre o âmbito de aplicação do Regulamento 

relativo à madeira em termos de produtos; considera injustificada a possibilidade de 

escolher, no questionário, a redução do âmbito de aplicação a abranger pelo 

regulamento, uma vez que o comércio ilegal prospera no âmbito de aplicação atual do 

regulamento; toma ainda nota da posição favorável da Confederação Europeia das 

Indústrias da Madeira sobre alargar o âmbito de aplicação do Regulamento sobre a 

madeira a todos os produtos de madeira; 

19. Constata que não foi possível avaliar, aquando da revisão de 2016 do Regulamento da 

UE relativo à madeira (SWD(2016)0034), se as sanções previstas pelos Estados-

Membros são eficazes, proporcionadas e dissuasivas, uma vez que o número de sanções 

aplicadas até à data era muito reduzido; questiona a aplicação, por parte de alguns 

Estados-Membros, do critério das “condições económicas nacionais” para aplicar 

sanções, tendo em conta a dimensão internacional do crime e o facto de ocupar o 

primeiro lugar no que respeita a crimes ambientais em todo o mundo; 

20. Observa que foi revelado que as licenças de exportação no âmbito da Aplicação da 

Legislação, Governação e Comércio no Setor Florestal (FLEGT) permitem que a 

madeira proveniente de fontes ilegais seja misturada com madeira legal e que aquela 

poderia potencialmente ser exportada para a UE como estando em conformidade com o 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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regulamento da UE relativo à madeira1; 

21. Solicita à Comissão que atualize as orientações referentes ao regulamento da UE 

relativo à madeira, por forma a abordar a madeira de guerra, e que recomende medidas 

de redução dos riscos mais pormenorizadas para reforçar a sua aplicação, incluindo a 

exigência de diligências reforçadas por parte dos operadores que importem de zonas 

afetadas por conflitos ou zonas de alto risco, termos e condições antissuborno nos 

contratos com fornecedores, a aplicação de disposições de conformidade anticorrupção, 

demonstrações financeiras auditadas e auditorias anticorrupção; 

22. Insta a Comissão e os Estados-Membros a procederem à plena aplicação e execução do 

regulamento da UE relativo à madeira e a que este último abranja todos os produtos que 

são ou podem ser feitos de madeira e que contenham ou possam conter madeira; 

salienta a obrigação de efetuar controlos adequados e eficazes – incluindo em matéria 

de cadeias de aprovisionamento complexas e importações a partir de países 

processadores – e insta a impor sanções robustas e dissuasivas a todos os agentes 

económicos, dado que este é um crime internacional que gera as maiores receitas entre 

os crimes ambientais; 

23. Observa a existência de modelos de exploração florestal comunitária/propriedade 

consuetudinária coletiva que podem trazer uma série de benefícios2, incluindo o 

aumento da área florestal e dos recursos hídricos disponíveis, a redução da exploração 

ilegal da floresta através do estabelecimento de regras claras sobre o acesso à madeira, 

bem como um sólido sistema de acompanhamento florestal; propõe que seja fornecido 

mais apoio e realizada mais investigação para ajudar a desenvolver quadros jurídicos 

em matéria de exploração florestal comunitária; 

24. Salienta que o reconhecimento dos direitos de propriedade dos povos (por exemplo, 

através da constituição) não é necessariamente aplicado na prática3, pelo que a UE deve 

proceder a uma análise ativa para garantir que os direitos de propriedade sejam 

respeitados para efeitos de acordos de parceria voluntários (APV) e em casos 

particulares de financiamento do desenvolvimento da UE; 

25. Recorda que o relatório da Comissão sobre o funcionamento da Diretiva 

“Transparência” (2013/50/UE) – que introduz o requisito de divulgação dos pagamentos 

aos governos por empresas cotadas em bolsa e grandes empresas não cotadas com 

atividades na indústria extrativa e de exploração de florestas primárias (naturais e 

seminaturais) – deve ser apresentado ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 27 de 

                                                 
1 O relatório de 2014 sobre crimes em matéria de licenças, da Agência de Investigação sobre o Ambiente e da 

Rede de Acompanhamento Florestal da Indonésia (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) revelou 

que algumas empresas licenciadas pelo TLAS cometem «branqueamento de madeira», misturando madeira 

proveniente de fontes ilegais com madeira legal. Atualmente, essa madeira poderia potencialmente ser exportada 

para a UE como madeira licenciada pelo FLEGT. Disponível em: http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-

has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick ; fonte primária: https://eia-international.org/wp-

content/uploads/Permitting-Crime.pdf 
2 Um caso do Nepal apresentado pela ClientEarth, disponível em: https://www.clientearth.org/what-can-we-

learn-from-community-forests-in-nepal/ . 
3 Um caso recente (projeto WaTER financiado pela DG DEVCO) de violação dos direitos de propriedade dos 

povos indígenas quenianos Ogiek e Sengwer, apesar do reconhecimento dos seus direitos fundiários na 

Constituição, nomeadamente no artigo 63.º, n.º 2, alínea d), e na “Community Land Act” (Lei relativa às terras 

comunitárias), de 2016. 
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novembro de 2018; observa ainda que este relatório deve ser acompanhado de uma 

proposta legislativa; à luz de uma possível revisão, exorta a Comissão a considerar o 

alargamento da obrigação a outros setores industriais que afetam as florestas e a outras 

florestas para além das primárias; 

26. Solicita à UE que mantenha o seu compromisso de intensificar as negociações em curso 

sobre os APV no âmbito do processo FLEGT; salienta a necessidade de garantir que as 

concessões madeireiras concedidas de forma corrupta ou ilegal não sejam legitimadas 

através de qualquer acordo ou legislação, que esses acordos respeitem o direito 

internacional e os compromissos em matéria de proteção ambiental e da biodiversidade, 

direitos humanos e desenvolvimento sustentável, que conduzam à adoção de medidas 

adequadas de conservação e gestão sustentável das florestas – incluindo a proteção 

jurídica dos direitos das comunidades locais e dos povos indígenas, reconhecendo os 

seus direitos de propriedade e consuetudinários – e que abordem problemas no 

comércio global de produtos da madeira, como a madeira de guerra e a madeira de 

conversão; 

27. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que coordenem as políticas dos doadores e 

assegurem que o financiamento do desenvolvimento através dessas políticas não seja 

utilizado para apoiar a expansão da exploração industrial em florestas tropicais intactas; 

insta à suspensão do financiamento de qualquer projeto em relação ao qual exista uma 

alegação fundamentada desse tipo de exploração até que tal alegação seja desmentida ou 

que sejam aplicadas medidas de correção; 

28. Insta a UE a apoiar iniciativas de países em desenvolvimento ricos em florestas que 

visem contrabalançar a expansão desenfreada das práticas agrícolas e atividades 

mineiras que tenham um impacto negativo na gestão das florestas, na subsistência e na 

integridade cultural dos povos indígenas, bem como consequências prejudiciais para a 

estabilidade social e a soberania alimentar dos agricultores; 

29. Observa que o processo FLEGT deve abordar as causas subjacentes da desflorestação 

nos países produtores, que incluem a propriedade insegura de terras, a fraca aplicação 

da lei e a fraca governação; 

30. Insta a UE, no seu diálogo com os países em desenvolvimento ricos em florestas, a 

assinalar a necessidade de introduzir regimes e programas de indemnização adequados 

para as comunidades locais que foram deslocadas à força e privadas do acesso às suas 

terras e recursos históricos e em todas as situações em que não foi obtido um 

consentimento prévio e informado; 

31. Solicita à UE que, em complemento dos APV, elabore uma legislação de 

acompanhamento desses acordos que esteja em linha com o regulamento da UE relativo 

à madeira – o qual abrange tanto as empresas como as instituições financeiras – e que 

reveja o funcionamento dos APC existentes na prática, assegurando que a avaliação 

conjunta do sistema de garantia de legalidade da madeira do país funcione conforme 

descrito no APC e que o “branqueamento de madeira” possa ser excluído; observa com 

preocupação que embora a UE tenha, de modo louvável, regulamentado as cadeias de 

abastecimento de madeira, de peixe e de minerais de conflito, ainda não regulamentou 

quaisquer cadeias de abastecimento de produtos agrícolas que representam um risco 

para as florestas; insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os seus 
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esforços no sentido de aplicar o regulamento relativo à madeira, a fim de melhor avaliar 

a sua eficácia; 

32. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem um processo que se 

desencadeie aquando da eclosão de um conflito num país parceiro num APV, incluindo 

a designação de um painel independente responsável por realizar uma avaliação do risco 

de madeira de guerra e a necessidade de suspender o APV em todas as fases das 

negociações, caso se comprove que as receitas do comércio da madeira estão a 

alimentar o conflito; 

33. Insta a Comissão a garantir a coerência e a promover sinergias entre a política agrícola 

comum (PAC) e outras políticas da UE, bem como a velar por que as mesmas sejam 

aplicadas de forma compatível com os programas de luta contra a desflorestação nos 

países em vias de desenvolvimento, como o REDD+; solicita à Comissão que vele por 

que a importação de produtos agrícolas que representam um risco para as florestas seja 

excluída do apoio direto ou indireto da futura política alimentar e agrícola da UE; insta 

a Comissão a incentivar, sempre que possível, o aumento das práticas da 

agrossilvicultura e da reflorestação; insta ainda a Comissão e os Estados-Membros a 

assegurarem que os problemas ambientais associados à desflorestação sejam abordados 

também à luz dos objetivos previstos na estratégia da União em matéria de 

biodiversidade até 2020, que devem fazer parte integrante da ação externa da União 

neste domínio; 

34. Considera que o mapeamento, incluindo através de tecnologias de satélite e 

geoespaciais, é fundamental para assegurar a transparência e a responsabilidade na 

gestão das florestas e para pôr em prática estratégias específicas de florestação, 

reflorestação e criação de corredores ecológicos; solicita, por conseguinte, à Comissão e 

aos Estados-Membros que prestem assistência técnica e financeira aos países em 

desenvolvimento ricos em florestas, a fim de apoiar o mapeamento exaustivo das suas 

florestas, apoiando igualmente projetos de mapeamento em colaboração geridos 

conjuntamente por ONG, organizações do setor florestal, cientistas e peritos locais; 

35. Observa que mais de metade dos produtos agrícolas produzidos e exportados para o 

mercado global são produtos decorrentes da desflorestação ilegal1 e que mais de 80% de 

toda a desflorestação decorre da expansão agrícola, tanto comercial como de 

subsistência2; observa ainda que as importações de alimentos para animais e proteínas 

(por exemplo, soja) da UE – devido ao elevado nível de consumo de carne, como 

confirmado por um estudo recente, às suas importações de cacau e óleo de palma, aos 

fluxos de financiamento para os setores responsáveis pela desflorestação e a degradação 

das florestas, ao seu consumo de biocombustíveis e à crescente procura de biomassa 

florestal e de madeira, incluindo para energia – são importantes fatores da 

                                                 
1 “Forest Trends Report Series, 2014: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature 

of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations”; 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf 
2 “Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017” – https://www.greenpeace.org/eu-

unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-

%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf . 

https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2014/09/doc_4718.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
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desflorestação e da degradação florestal1; 

36. Insta a UE a criar um quadro regulamentar vinculativo que garanta que todas as cadeias 

de abastecimento dos importadores de produtos agrícolas sejam rastreáveis até à origem 

das matérias-primas; observa que as novas tecnologias – como, por exemplo, a 

tecnologia de cadeia de blocos – podem ser utilizadas para rastrear a origem dos 

produtos agrícolas e realça que tal poderia ser utilizado na prática para aumentar a 

transparência em torno da origem de diferentes produtos e praticamente erradicar a 

degradação florestal e a desflorestação das cadeias de abastecimento; 

37. Exorta a Comissão a desenvolver um regime de certificação para os produtos 

produzidos de forma sustentável e que não contribuam para a desflorestação que entrem 

no mercado da UE; 

38. No que respeita ao óleo de palma, reconhece o contributo positivo dos regimes de 

certificação existentes, mas observa com pesar que o RSPO, o ISPO e o MSPO, bem 

como todos os outros principais sistemas de certificação reconhecidos, não proíbam 

efetivamente os seus membros de transformarem florestas tropicais ou turfeiras em 

plantações de palma; considera, por conseguinte, que estes principais regimes de 

certificação não limitam de forma eficaz as emissões de gases com efeito de estufa 

durante o processo de estabelecimento e de exploração das plantações e têm sido, em 

resultado, incapazes de prevenir grandes incêndios florestais e incêndios em turfeiras; 

insta a Comissão a garantir uma avaliação independente e um acompanhamento desses 

regimes de certificação, por forma a assegurar que o óleo de palma colocado no 

mercado da UE cumpra todas as normas necessárias e seja sustentável; regista que a 

questão da sustentabilidade no setor do óleo de palma não pode ser apenas abordada por 

meio de medidas e de políticas voluntárias e que as empresas do setor devem também 

estar sujeitas a regras vinculativas e a um regime de certificação obrigatório; 

39. Recorda a sua resolução, de 4 de abril de 2017, sobre o óleo de palma e a desflorestação 

das florestas tropicais2, incluindo o reconhecimento de que 73% da desflorestação 

mundial resulta da limpeza de terrenos para o cultivo de produtos agrícolas e que 40% 

da desflorestação mundial é causada pela conversão à monocultura de óleo de palma em 

grande escala e que a UE é um dos principais importadores de produtos resultantes da 

desflorestação; recorda também as suas alterações à Diretiva “Energias Renováveis”, 

visando eliminar gradualmente os incentivos à utilização de óleo de palma nos 

combustíveis para os transportes até 2021; 

40. Solicita à Comissão que dê seguimento à sua resolução supramencionada sobre o óleo 

de palma e a desflorestação das florestas tropicais, introduzindo critérios de 

sustentabilidade para o óleo de palma e os produtos que o contenham e que entrem no 

mercado da UE, um regime de certificação único e a melhoria da rastreabilidade do óleo 

de palma importado; 

41. Exorta a Comissão e todos os Estados-Membros que ainda não o fizeram a trabalharem 

em favor de um compromisso, ao nível da UE, destinado a garantir, até 2020, o 

                                                 
1 “Feasibility study on options to step up EU action against deforestation” (Comissão Europeia) – 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf . 
2 Textos aprovados, P8_TA(2017)0098. 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
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aprovisionamento exclusivo de óleo de palma certificado como sustentável – 

nomeadamente através da assinatura e da aplicação da Declaração de Amesterdão que 

visa a erradicação da desflorestação resultante de cadeias de produtos de base agrícolas 

com ligações a países europeus – e a trabalharem no sentido de estabelecer um 

compromisso por parte da indústria – nomeadamente através da assinatura e da 

aplicação da Declaração de Amesterdão que defende uma cadeia de abastecimento de 

óleo de palma plenamente sustentável até 2020; 

42. Considera que os esforços para travar a desflorestação têm de incluir o auxílio e apoio à 

utilização mais eficaz dos terrenos agrícolas existentes, a aplicar em conjugação com a 

abordagem da aldeia inteligente; reconhece que as práticas agroecológicas têm um forte 

potencial para maximizar as funções do ecossistema e a resiliência através de técnicas 

mistas de plantação de alta diversidade, agrossilvicultura e permacultura, que também 

são pertinentes para culturas como as de óleo de palma, cacau ou borracha e podem 

igualmente proporcionar benefícios adicionais em termos de resultados sociais, 

diversificação da produção e produtividade, sem recorrerem novamente à conversão 

florestal; 

43. Insta a UE a garantir que as medidas aplicadas e o quadro regulamentar não geram 

encargos injustificados para os pequenos e médios produtores nem impedem o seu 

acesso aos mercados e ao comércio internacional; 

44. Solicita à Comissão que demonstre vontade política e liderança, comprometendo-se a 

apresentar – o mais rapidamente possível e antes do termo do mandato desta Comissão 

– um ambicioso plano de ação da UE sobre a desflorestação e a degradação florestal, 

que inclua medidas regulamentares concretas para garantir que nenhuma cadeia de 

abastecimento ou transação financeira associada à UE promova a desflorestação, a 

degradação florestal ou violações dos direitos humanos nos países em desenvolvimento; 

45. Solicita que tais medidas legislativas incluam requisitos obrigatórios de diligência 

devida na cadeia de operadores que utilizam produtos agrícolas que representam um 

risco para as florestas, bem como obrigações para as instituições financeiras no sentido 

de tomarem medidas com vista a eliminar o risco de desflorestação resultante de 

investimentos financeiros; 

46. Salienta que as negociações comerciais da União devem imperativamente estar em 

consonância com os compromissos assumidos pela União no sentido de tomar medidas 

para reduzir a desflorestação e a degradação florestal e para reforçar as reservas de 

carbono das florestas nos países em desenvolvimento; 

47. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que utilizem plenamente os processos e 

diálogos diplomáticos e institucionais existentes para encorajar os países que processam 

e/ou importam quantidades significativas de madeira tropical – sobretudo os países que 

exportam, subsequentemente, esses produtos de madeira para a UE, como a China e o 

Vietname – a adotarem uma legislação eficaz que proíba a importação de madeira 

extraída ilegalmente e exija que os operadores realizem diligências devidas comparáveis 

ao exigido pelo regulamento da UE relativo à madeira. 
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