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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a revisão intercalar da Estratégia de Biodiversidade da UE 

(2015/2137(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão «Revisão intercalar da Estratégia de 

Biodiversidade da UE para 2020» [COM(2015)0478], 

 

– Tendo em conta o relatório da Comissão «O estado da natureza na União Europeia: 

Relatório sobre o estado e as tendências das espécies e dos tipos de habitats abrangidos 

pelas Diretivas Aves e Habitats, no período 2007-2012, nos termos do artigo 17.º da 

Diretiva Habitats e do artigo 12.º da Diretiva Aves» [COM(2015)0219], 

 

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a «Consulta pública no quadro do "balanço 

de qualidade" da legislação da UE relativa à preservação da natureza (Diretiva Aves e 

Diretiva Habitats)»,  

 

– Tendo em conta o inquérito Eurobarómetro publicado em outubro de 2015 sobre as 

atitudes dos europeus em relação à biodiversidade («Eurobarómetro Especial 436»),  

 

– Tendo em conta o relatório de síntese elaborado pela Agência Europeia do Ambiente 

«O Ambiente na Europa: Estado e perspetivas 2015 (SOER 2015)», 

 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 

sobre a abordagem da UE contra o tráfico de vida selvagem (COM(2014)064), 

 

– Tendo em conta o relatório final do grupo de peritos do programa Horizonte 2020 sobre 

soluções baseadas na natureza e reintrodução da natureza nas cidades intitulado 

«Towards an EU Research and Innovation Policy Agenda for Nature-Based Solutions 

and Re-Naturing Cities» (Para uma agenda política da UE em matéria de investigação e 

inovação para soluções baseadas na natureza e na reintrodução da natureza nas cidades), 

publicado em 2015, 

 

– Tendo em conta o «Mecanismo de Financiamento do Capital Natural», que faz parte do 

instrumento financeiro LIFE para as medidas ambientais e climáticas,  

 

– Tendo em conta a consulta da Comissão sobre a futura iniciativa da UE sob o mote 

«ausência de perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos», 

 

– Tendo em conta os resultados da 12.ª Conferência das Partes (COP 12) da Convenção das 

Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB), em particular a revisão intercalar 

dos progressos na execução do plano de ação estratégico em matéria de 

biodiversidade 2011-2020, incluindo a quarta edição das Perspetivas Mundiais sobre a 

Biodiversidade, bem como as medidas destinadas a melhorar a execução, 
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– Tendo em conta o relatório do secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(CDB) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), «Connecting Global Priorities: 

Biodiversity and Human Health, a State of Knowledge Review» (Ligar as prioridades 

globais: biodiversidade e saúde humana, uma revisão do estado dos conhecimentos), 

publicado em 2015,  

 

– Tendo em conta a proposta de resolução apresentada na 69.ª sessão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas para aprovação da agenda de desenvolvimento pós-2015, 

«Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» 

(Transformar o mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável), 

 

– Tendo em conta os relatórios sobre a Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade 

(TEEB), uma iniciativa a nível mundial que pretende «tornar visíveis os valores da 

natureza», 

 

– Tendo em conta a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e 

Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (Convenção CITES) e a Convenção sobre a 

Conservação das Espécies Migratórias (Convenção CMS), 

 

– Tendo em conta a Lista Vermelha de espécies de animais ameaçadas de extinção da 

União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), 

 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo à prevenção e gestão da introdução e 

propagação de espécies exóticas invasoras1, 

 

– Tendo em conta a política agrícola comum após 2013 e, em particular, o Regulamento 

(UE) n.º 1307/2013 que estabelece regras para os pagamentos diretos aos agricultores ao 

abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum e o Regulamento (UE) 

n.º 1305/2013 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola 

de Desenvolvimento Rural (FEADER),  

 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas, que altera 

os Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga os 

Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e (CE) n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão 

2004/585/CE do Conselho2, 

 

– Tendo em conta o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020, 

 

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de abril de 2012, sobre «O nosso seguro de vida e 

o nosso capital natural – Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 2020»3, 

 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de dezembro de 2013, sobre a Infraestrutura 

                                                 
1  JO L 317 de 4.11.2014, p. 35. 
2  JO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 
3  Textos aprovados, P7_TA(2012)0146. 



 

PR\1077047PT.doc 5/12 PE569.794v02-00 

 PT 

Verde – Valorizar o capital natural da Europa1, 

 

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de abril de 2015, sobre uma nova estratégia da 

UE para as florestas e o setor florestal2, 

 

– Tendo em conta o seu estudo do Serviço de Investigação, de abril de 2015, intitulado 

«Safeguarding biological diversity – EU policy and international agreements» (Proteger a 

biodiversidade – política da UE e acordos internacionais)3, 

 

– Tendo em conta o estudo do Departamento Temático C do Parlamento Europeu 

(Direitos dos Cidadãos e Assuntos Constitucionais), de 2009, sobre legislação e práticas 

nacionais no que diz respeito à execução da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 

maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens, em particular o artigo 6.º4, 

 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, adotado na 115.ª sessão plenária de 3-4 

de dezembro de 2015, intitulado «Contribution to the Fitness Check on the EU Birds and 

Habitats Directives» (Contribuição para o balanço de qualidade das Diretivas Aves e 

Habitats da UE), 

 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e o parecer da Comissão do Desenvolvimento (A8-0000/2015), 

A. Recordando que a biodiversidade engloba a variedade única de ecossistemas, habitats, 

espécies e genes da Terra, da qual os seres humanos dependem absolutamente;  

 

B. Considerando que, para além do seu valor intrínseco imensurável, a biodiversidade 

representa ainda um enorme valor social e económico;  

 

C. Considerando que a biodiversidade está sob uma grave pressão a nível mundial, com a 

aproximação de mudanças irreversíveis que serão profundamente nocivas para a natureza, 

para a sociedade e para a economia;  

 

D. Considerando que pelo menos oito em cada dez cidadãos da UE consideram que o 

impacto da perda de biodiversidade é grave, ao passo que 552 470 cidadãos participaram 

na consulta pública sobre o balanço de qualidade das Diretivas Natureza;  

 

 

Observações gerais  
 

1. Acolhe com agrado a revisão intercalar da estratégia de biodiversidade e os relatórios 

«Estado da Natureza» e «SOER 2015»; salienta a importância estratégica destes relatórios 

para o cumprimento das metas da UE em matéria de biodiversidade; 

                                                 
1  Textos aprovados, P7_TA(2013)0600. 
2  Textos Aprovados, P8_TA(2015)0109. 
3  PE 554.175. 
4  PE 410.698. 
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2. Constata que a tendência geral no que se refere à biodiversidade continua a ser motivo de 

grave preocupação, e que as metas para 2020 não serão alcançadas sem esforços 

suplementares substanciais; observa, ao mesmo tempo, que os esforços específicos 

envidados produzem resultados genuínos e que existe, por isso, grande potencial para 

melhorias;  

 

3. Considera essencial a vontade política, a execução, o controlo do cumprimento e a maior 

integração da biodiversidade noutros domínios políticos;  

 

4. Lamenta o facto de a natureza e o desenvolvimento económico estarem de novo em 

oposição; está convicto da necessidade de melhor integrar a natureza na sociedade, na 

economia e nos negócios;  

 

5. Considera fundamental reconhecer que o investimento na biodiversidade é essencial do 

ponto de vista socioeconómico; acolhe com agrado os métodos de medição do valor 

económico da biodiversidade, como a Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade 

(TEEB); considera que estes instrumentos, apesar de possíveis lacunas, podem contribuir 

para uma maior sensibilização, uma melhor utilização dos recursos disponíveis e uma 

tomada de decisão mais bem informada;  

 

 

Revisão intercalar da Estratégia de Biodiversidade 

 

Objetivo central 

 

6. Insta urgentemente a Comissão e os Estados-Membros a darem prioridade à consecução 

das metas para 2020; apela para uma abordagem multilateral e salienta o papel vital 

dos intervenientes regionais e locais nesta matéria; salienta que uma maior 

sensibilização do público e um maior apoio à biodiversidade também são essenciais;  

 

Objetivo n.º 1  

 

7. Salienta que a plena aplicação das Diretivas Natureza é essencial para a estratégia no seu 

todo, e convida todas as partes interessadas a fazer os possíveis para a alcançar;  

 

8. Insta a Comissão a melhorar as orientações que deverão facilitar a aplicação ótima das 

diretivas, em conformidade com a jurisprudência existente; insta a Comissão a atribuir 

uma maior prioridade ao diálogo com os Estados-Membros e a encorajar intercâmbios 

de boas práticas;  

 

9. Exorta os Estados-Membros a concluírem a designação dos locais Natura 2000 e a 

elaborarem planos de gestão;  

 

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a aplicar as Diretivas Natureza 

de forma conscienciosa; apela, nesse contexto, a esforços suplementares para acabar 

com a caça ilegal de aves protegidas;  

 

Objetivo n.º 2 
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11. Insta a Comissão a publicar sem demora uma proposta específica sobre o 

desenvolvimento de uma rede transeuropeia de infraestrutura verde (RTE-V);  

 

12. Insta os Estados-Membros a darem prioridade à meta de restabelecimento de 15 % dos 

ecossistemas degradados até 2020 e a utilizarem as dotações disponíveis no âmbito do 

QFP para esse fim;  

 

Objetivo n.º 3 

 

13. Constata e lamenta o facto de ainda não se ter verificado uma melhoria mensurável do 

estado da biodiversidade na agricultura; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 

monitorizarem, avaliarem e aumentarem a eficácia das medidas de ecologização e outras 

medidas de desenvolvimento rural da PAC; insta a Comissão a tomar em consideração 

as suas conclusões na revisão intercalar da PAC;  

 

Objetivo n.º 4 

 

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a envidarem todos os esforços possíveis para 

aplicar correta e imediatamente a política comum das pescas reformada, a fim de 

alcançar o objetivo das capturas máximas sustentáveis;  

 

Objetivo n.º 5 

  

15. Exorta a Comissão a elaborar uma lista correta de espécies exóticas invasoras que 

representem uma preocupação para a União; salienta a importância de atualizar 

regularmente esta lista e de realizar avaliações de riscos adicionais para as espécies, para 

que a legislação sobre espécies exóticas invasoras possa funcionar como uma alavanca 

poderosa;  

 

Objetivo n.º 6 

 

16. Insta a Comissão e os Estados-Membros a suprimirem gradualmente os subsídios 

prejudiciais para o ambiente; exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem 

plenamente e promoverem a transição para uma economia circular; insta a Comissão a 

apresentar um plano de ação ambicioso de combate ao tráfico de animais e plantas 

selvagens;  

 

Balanço de qualidade das Diretivas Natureza 

 

17. Salienta que as Diretivas Natureza constituem marcos no que diz respeito à política no 

domínio da natureza, não só na UE como a nível internacional; considera que, graças à 

sua forma concisa, coerente e consistente, estas Diretivas Natureza podem, por assim 

dizer, ser consideradas como uma regulamentação inteligente avant la lettre;  

 

18. Salienta que a Natura 2000 é uma rede ainda relativamente jovem, cujo pleno potencial 

está longe de ter sido atingido; considera que as Diretivas Natureza continuam a ser 

relevantes e que as boas práticas em matéria de execução demonstram a sua eficácia;  
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19. Está convencido de que o problema não reside na legislação em si, mas sobretudo na sua 

execução incompleta e inadequada; opõe-se a uma eventual revisão das Diretivas 

Natureza, uma vez que tal iria comprometer a execução da estratégia de biodiversidade, 

trazer consigo um período prolongado de incerteza jurídica e possivelmente enfraquecer 

a legislação; 

 

O caminho a seguir: medidas adicionais  
 

20. Considera que a perda de biodiversidade fora das zonas naturais protegidas representa 

uma lacuna na estratégia; encoraja a Comissão a desenvolver um quadro apropriado 

para prevenir a perda líquida de biodiversidade e serviços ecossistémicos;  

 

21. Encoraja os Estados-Membros a assegurarem, através de iniciativas de ordenamento 

do território, a proteção adequada da rede Natura 2000, a preservarem os espaços 

abertos e a criarem uma rede coerente de infraestrutura azul e verde desde as zonas 

rurais até às zonas urbanas, criando, ao mesmo tempo, a segurança jurídica necessária 

para as atividades económicas; insta a Comissão a apresentar uma síntese das boas 

práticas a este respeito; 

 

22. Considera que, a fim de utilizar mais eficazmente e de forma mais incisiva os recursos 

disponíveis, é essencial que a Comissão elabore critérios específicos para o «Mecanismo 

de Financiamento do Capital Natural», que devem garantir que os projetos produzam 

resultados positivos e tangíveis para a biodiversidade;  

 

23. Salienta a importância da investigação e do desenvolvimento e insta a Comissão e os 

Estados-Membros a centrarem-se em particular nas ligações entre biodiversidade e 

saúde; 

 

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a lançarem uma iniciativa europeia sobre os 

polinizadores;  

 

25. Acredita firmemente que o ambiente e a inovação são complementares e chama a 

atenção, em especial, para as soluções baseadas na natureza que proporcionam 

soluções inteligentes em termos económicos e ambientais para dar resposta a desafios 

como as alterações climáticas, a escassez das matérias-primas e a poluição; insta os 

Estados-Membros a responderem a estas questões no âmbito do Horizonte 2020;  

 

26. Salienta que as questões relacionadas com a biodiversidade, as alterações climáticas e a 

escassez das matérias-primas são indissociáveis; insta a Comissão e os Estados-

Membros a terem em conta esta situação nas próximas discussões sobre um novo acordo 

internacional sobre as alterações climáticas; 

 

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A perda de biodiversidade é uma perda para a natureza, para a humanidade e para a 

economia 

 

A biodiversidade, a variedade única de ecossistemas, habitats, espécies e genes da Terra, da 

qual a humanidade também faz parte, tem um valor intrínseco imensurável. Além disso, os 

seres humanos são extremamente dependentes da biodiversidade para inúmeros serviços 

ecossistémicos valiosos, como o ar puro, a água limpa, as matérias-primas, os polinizadores e a 

proteção contra inundações, entre outros. A biodiversidade é, por isso, essencial para a nossa 

saúde e o nosso bem-estar, e também para a prosperidade económica.  

 

A biodiversidade está sob uma pressão enorme, a nível mundial e na Europa. As espécies estão 

a extinguir-se a um ritmo alucinante, por culpa da atividade humana. As alterações dos habitats, 

a poluição, a sobre-exploração, as espécies exóticas invasoras e as alterações climáticas são as 

principais causas de perda de biodiversidade.  

 

A perda de biodiversidade é particularmente nociva e implica perdas para a natureza, para a 

humanidade e para a economia: ameaça serviços ecossistémicos necessários e compromete a 

capacidade natural da Terra para dar resposta a novos desafios. No «Inquérito sobre a perceção 

dos riscos globais 2014», o Fórum Económico Mundial classificou a perda de biodiversidade e 

o colapso dos ecossistemas como um dos 10 principais riscos. Os limites e a capacidade do 

planeta estão a ser excedidos, o que irá desencadear mudanças irreversíveis. A perda de 

biodiversidade é, por isso, indissociável de questões como as alterações climáticas e a escassez 

de matérias-primas, o que também está patente na nova Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável.  

 

Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020 

 

O objetivo europeu de pôr termo à perda de biodiversidade não foi cumprido em 2010. A UE 

respondeu elaborando uma nova estratégia em 2011. Os Chefes de Estado e de Governo 

definiram como objetivo central acabar com a perda de biodiversidade e com a deterioração dos 

serviços ecossistémicos, restabelecê-los na medida do possível até 2020 e aumentar os esforços 

da UE para evitar a degradação da biodiversidade global.  

 

Consequentemente, a estratégia foi desenvolvida em torno de seis objetivos, cada um assente 

em ações específicas: (1) plena execução das Diretivas Aves e Habitats (as Diretivas Natureza); 

(2) manutenção e restabelecimento dos ecossistemas e dos serviços ecossistémicos; (3) maior 

contribuição da agricultura e silvicultura para a manutenção e valorização da biodiversidade; (4) 

garantia da utilização sustentável das unidades populacionais; (5) combate às espécies exóticas 

invasoras e (6) intensificação da contribuição da UE para evitar a perda de biodiversidade a 

nível mundial.  

 

Revisão intercalar: ainda longe da metade 
 

Em 2015, o veredicto é inequívoco: sem esforços adicionais substanciais, a UE irá, de novo, 

falhar os seus objetivos em 2020. Os números falam por si. A pegada ecológica da UE-28 é 
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duas vezes superior à biocapacidade da Europa. Pouco menos de 23 % das espécies e 16 % dos 

habitats estão em situações favoráveis. Os progressos são demasiado reduzidos para permitirem 

o cumprimento do objetivo central. Foram alcançados progressos significativos apenas no 

âmbito de dois objetivos (a meta 4, relativa às pescas, e a meta 5, relativa às espécies exóticas 

invasoras), ao passo que os resultados relativos às outras metas são muito insuficientes, sendo 

que o caso da agricultura e da silvicultura constitui um grave motivo de preocupação.  

 

A tendência geral continua, portanto, a ser extremamente sombria e preocupante. A este 

respeito, a revisão intercalar confirma as conclusões dos relatórios «SOER 2015» e «Estado da 

Natureza». A perspetiva internacional do Relatório Perspetivas Mundiais sobre a 

Biodiversidade 2014 transmite uma mensagem semelhante: apesar dos esforços consideráveis e 

dos progressos alcançados em determinados setores, é possível que a maior parte das metas de 

Aichi não sejam alcançadas até 2020, a menos que sejam envidados esforços adicionais 

substanciais. 

 

Ao mesmo tempo, o facto de determinados esforços e investimentos especificamente 

direcionados para a natureza e a biodiversidade poderem resultar em histórias de sucesso é 

promissor e encorajador. O regresso de determinadas espécies é disso uma clara ilustração. O 

relator apela à adoção de boas práticas como catalisadores da mudança, já que, apesar de os 

êxitos serem, até agora, superados pela tendência negativa geral, demonstram que a legislação 

em vigor funciona, que as metas para 2020 são alcançáveis e que ainda existe um enorme 

potencial para melhoria.  

 

Vontade política de execução, controlo do cumprimento e integração  
 

O relator defende uma maior vontade política para abordar genuinamente a perda de 

biodiversidade como uma prioridade política, e considera necessária uma abordagem 

multilateral em que os intervenientes regionais e locais têm um papel especial.  

 

No entender do relator, uma melhor execução e controlo do cumprimento da legislação em 

vigor são conceitos fundamentais para o progresso.  

A legislação mais obviamente relevante é constituída pelas Diretivas Natureza: a plena 

execução das Diretivas Aves e Habitats é uma condição prévia absoluta para a execução da 

estratégia de biodiversidade. As Diretivas Natureza são marcos na política da Europa em 

matéria de conservação da natureza e, pela sua forma concisa, coerente e consistente podem, 

por assim dizer, ser consideradas como regulamentação inteligente avant la lettre. É graças às 

Diretivas Natureza que a UE possui uma rede única, a Natura 2000, que, com 26 mil áreas 

protegidas, engloba 18 % da superfície terrestre e 6 % do ambiente marinho. O relator observa 

que a Natura 2000 é uma rede ainda relativamente jovem, cujo pleno potencial está longe de ter 

sido atingido.  

 

O relator opõe-se inequivocamente a uma eventual revisão das Diretivas Natureza, uma vez que 

tal comprometeria a própria estratégia de biodiversidade, traria consigo um período prolongado 

de incerteza jurídica e possivelmente enfraqueceria a legislação. Além disso, está convencido de 

que o problema não reside na legislação em si, mas sobretudo na sua execução e controlo do 

cumprimento incompletos e inadequados. O relator considera, por isso, que é muito mais 

eficiente para a Comissão e para as autoridades competentes dos Estados-Membros procurarem 

uma melhor execução se se consultarem mutuamente. Para isso, são cruciais melhores 

orientações, um controlo do cumprimento rigoroso e intercâmbio de boas práticas.  
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A abordagem coletiva e transversal que é necessária para acabar com a perda de biodiversidade 

continua, efetivamente, a ser problemática. A integração da biodiversidade na Política Agrícola 

Comum (PAC) é um desafio especial. O relator apela a que a eficácia das medidas de 

ecologização e outras medidas de desenvolvimento rural seja monitorizada, avaliada e 

melhorada.  

 

O investimento na natureza e na biodiversidade é necessário para a sociedade e a 

economia  
 

O relator apoia o argumento moral de que a biodiversidade deveria ser protegida devido ao seu 

enorme valor intrínseco e como forma de manter o nosso planeta o mais intacto possível para as 

gerações futuras. Além disso, acredita firmemente que o investimento na natureza e na 

biodiversidade é também essencial do ponto de vista socioeconómico. Tendo isto em mente, 

lamenta o facto de a natureza e o desenvolvimento económico estarem de novo em oposição. 

Impõe-se uma mudança de mentalidades. Métodos de medição do valor económico da 

biodiversidade como a «Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade» (TEEB), apesar de 

possíveis lacunas, podem desempenhar um papel útil e contribuir para uma maior 

sensibilização, uma melhor utilização dos recursos disponíveis e uma tomada de decisão mais 

bem informada.  

 

As estatísticas que se seguem demonstram claramente o enorme impacto socioeconómico da 

biodiversidade:  

 todos os anos, a inação causa perdas de serviços ecossistémicos equivalentes a 7 % 

do PIB mundial;  

 os custos em oportunidades socioeconómicas do incumprimento das metas para 2020 

estão estimados em 50 mil milhões de euros por ano;  

 um em cada seis empregos na UE depende, em certa medida, da natureza; 

4,5 milhões de empregos na UE dependem de ecossistemas protegidos pela Natura 

2000;  

 o valor dos serviços de polinização prestados pelos insetos está estimado em 15 mil 

milhões de euros por ano;  

 os danos causados pelas espécies exóticas invasoras na UE estão estimados em 12 

mil milhões de euros por ano;  

 os custos da gestão da Natura 2000 (5,8 mil milhões de euros por ano) são muitas 

vezes inferiores ao valor acrescentado produzido por esta rede (200-300 mil milhões 

de euros).  

 

É evidente que investir na natureza e na biodiversidade custa dinheiro. No entanto, estes custos 

são superados de longe pelo valor acrescentado que a natureza e a biodiversidade têm para 

oferecer, bem como pela perda de valor resultante da inação.  

 

A voz dos cidadãos  
 

Os cidadãos consideram a natureza e a biodiversidade importantes. De acordo com o inquérito 

Eurobarómetro (n.º 436) sobre a biodiversidade, pelo menos oito em cada dez cidadãos da UE 

considera que o impacto da perda de biodiversidade é grave. Os cidadãos também responderam 

alto e bom som durante a recente consulta pública na Internet relativa ao balanço de qualidade 



 

PE569.794v02-00 12/12 PR\1077047PT.doc 

PT 

das Diretivas Natureza. Esta consulta registou um número recorde de participantes, 

nomeadamente 552 470 (a título comparativo, este número é três vezes superior ao da TTIP). A 

campanha «Nature Alert» desempenhou um papel decisivo neste fenómeno. 

 

Por outro lado, o inquérito Eurobarómetro revelou que os cidadãos desejariam receber mais 

informações sobre a perda de biodiversidade e que a maior parte das pessoas não conhece a 

Natura 2000. O que é desconhecido dificilmente pode gerar entusiasmo. Para gerar um maior 

apoio público ao investimento na natureza e na biodiversidade, o relator considera essencial 

persuadir mais pessoas da importância da biodiversidade. Nesse sentido, é necessário chamar a 

atenção para o valor socioeconómico da biodiversidade e para o impacto da perda de 

biodiversidade para a saúde e o bem-estar. Os decisores políticos a todos os níveis têm aqui uma 

importante tarefa a desempenhar.  

 

São necessárias mais ações  
 

O relator considera que são necessárias novas soluções inovadoras para acabar com a perda de 

biodiversidade e propõe uma série de ações específicas neste sentido:  

 o desenvolvimento de uma rede transeuropeia de infraestrutura verde (RTE-V) 

poderia criar uma situação vantajosa para a natureza e para a economia;  

 a natureza não deveria dizer respeito apenas às zonas protegidas. A garantia do 

acesso para todos a uma natureza de qualidade e à prevenção da perda de 

biodiversidade fora destas zonas protegidas constitui uma lacuna na estratégia em 

vigor. Um quadro europeu para a prevenção da perda de biodiversidade e de serviços 

ecossistémicos poderia colmatar esta lacuna;  

 a fim de utilizar mais eficazmente e de forma mais incisiva os recursos disponíveis, é 

essencial que a Comissão elabore critérios específicos para o «Mecanismo de 

Financiamento do Capital Natural», que devem garantir que os projetos produzam 

resultados positivos e tangíveis para a biodiversidade; 

 continua a ser necessário recolher dados fiáveis e comparáveis; em particular, as 

ligações entre saúde e biodiversidade e o declínio do número de polinizadores 

requerem mais investigação e ação;  

 as soluções baseadas na natureza podem contribuir significativamente para dar 

resposta a desafios como as alterações climáticas; por exemplo, um plano destinado a 

introduzir mais vegetação nas cidades pode fazer baixar consideravelmente a sua 

temperatura. O relator considera vital que os membros individuais do público tenham 

a possibilidade de fazer contribuições, sendo bons exemplos disso o ressurgimento 

das hortas urbanas e o crescente sucesso do conceito de «jardim vivo».  

 

Conclusão 

 

A natureza está a dar um grito de socorro. A questão é se este grito nos irá fazer levantar do 

nosso torpor e impelir-nos a agir. O relator está convencido de que a biodiversidade e a natureza 

devem ser centrais numa Europa inteligente, sustentável e inclusiva, e apela a uma maior 

vontade política para acabar genuinamente com a perda de biodiversidade. Trata-se de uma 

medida essencial para a própria natureza e para a saúde e o bem-estar dos nossos filhos e dos 

nossos netos. 

 


