
AD\850389PT.doc PE450.698v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

2010/2106(INI)

8.12.2010

PARECER
da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre o Livro Verde da Comissão sobre a protecção das florestas e a 
informação florestal na UE: preparar as florestas para as alterações climáticas 
(2010/2106(INI))

Relator de parecer: Rareş-Lucian Niculescu

(*) Comissão associada – Artigo 50.º do Regimento



PE450.698v02-00 2/8 AD\850389PT.doc

PT

PA_NonLeg



AD\850389PT.doc 3/8 PE450.698v02-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 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. Acolhe favoravelmente o Livro Verde da Comissão sobre a protecção das florestas e a 
informação florestal na UE: preparar as florestas para as alterações climáticas; salienta a 
estreita ligação existente entre a silvicultura e a agricultura, sectores profundamente 
afectados por este fenómeno; considera que a estratégia florestal da UE deve ser 
reforçada, de modo a melhorar a gestão e a conservação das florestas, que essa estratégia 
deve visar tanto a protecção das florestas como a utilização sustentável dos recursos 
madeireiros, na medida em que as florestas oferecem soluções para as alterações 
climáticas e para os novos desafios, e que o objectivo dessa estratégia deve ser o de 
alcançar um elevado nível de resiliência;

2. Salienta que, à luz do princípio da subsidiariedade, a política florestal deve permanecer 
uma preocupação básica dos Estados-Membros, com o apoio adicional da União 
Europeia;  salienta a necessidade de tomar medidas a nível adequado (local, regional, dos 
Estados-Membros ou da UE); salienta que um quadro estratégico desse tipo favoreceria a 
coordenação das medidas nacionais e comunitárias e daria relevo à imagem da União nas 
negociações internacionais relativas à luta contra as alterações climáticas;

3. Considera que a União Europeia deve agir para apoiar, coordenar e completar as acções 
dos Estados-Membros em matéria de política florestal, tendo em conta a diversidade das 
condições regionais, com o objectivo assegurar o desenvolvimento sustentável das 
florestas, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus e para 
desenvolver as zonas rurais mediante um enquadramento coerente para todos os bens e 
serviços económicos, sociais, culturais e ambientais que as florestas fornecem; 

4. Observa que as alterações climáticas terão consequências distintas em função dos 
diferentes tipos de florestas europeias, pelo que as estratégias de adaptação devem ser 
definidas a nível regional ou local, mas, quando a acção comunitária proporcionar um 
claro valor acrescentado, podem ser coordenadas a nível comunitário;  considera que essas 
estratégias devem ter em atenção os diferentes condicionalismos regionais em matéria de 
silvicultura e, em especial, ter em conta as diferentes possibilidades das florestas do Norte 
e do Sul da Europa, bem como as ameaças com que estas se defrontam;

5. Observa que as florestas europeias representam 45% da superfície da União Europeia, 
que, juntamente com as indústrias primárias do sector silvícola, proporcionam cerca de 2,5 
milhões de empregos e um volume de negócios de 300 mil milhões de euros, que as 
florestas não só são fundamentais para o ambiente como contribuem para a consecução de 
objectivos económicos e sociais, por exemplo, fornecendo madeira, melhorando as 
condições de vida em geral e protegendo as culturas e as zonas rurais em 
desenvolvimento, e que são uma importante fonte de rendimentos não só para as 
comunidades rurais, mas também para as economias nacionais, graças à produção 
sustentável de madeira e às actividades relacionadas com a silvicultura, a caça, a pesca, o 
turismo e a colheita de frutos dos bosques; observa o importante contributo das florestas 
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para a prevenção dos incêndios, da seca, da desertificação e da erosão dos solos;

6. Observa que a exploração das florestas está estreitamente ligada à agricultura, pois os 
proprietários europeus de florestas são também, na maioria, agricultores; reconhece, 
contudo, que a silvicultura é um sector independente da economia rural, em especial em 
áreas fora do alcance da agricultura ou particularmente valiosas para a conservação da 
natureza e as actividades de lazer;

7. Salienta que, dado que a legislação florestal afecta milhões de pequenos proprietários 
florestais, as políticas florestais devem manter sempre o equilíbrio entre o respeito pelos 
direitos de propriedade dos proprietários e as exigências de fornecimento de bens 
públicos;

8. Considera que a agricultura e a silvicultura podem funcionar de forma integrada; que, 
embora os aspectos relativos à produção sejam essenciais, não estão em contradição com a 
protecção das florestas ou com os outros benefícios delas decorrentes e que é necessário 
encontrar um justo equilíbrio entre os dois sectores e assegurar a sua interacção, por 
exemplo, através de uma afectação mais eficiente dos fundos disponíveis; sublinha que a 
protecção das florestas serve múltiplos objectivos políticos;   observa que a maioria das 
medidas europeias adoptadas no sector da silvicultura são actualmente financiadas no 
âmbito do segundo pilar da PAC e que, por consequência, os fundos da União Europeia 
destinados à agricultura devem permanecer pelo menos ao mesmo nível, embora seja 
também necessário encontrar outros instrumentos de financiamento nesta área;

9. Salienta que as florestas são o principal sumidouro de carbono, desempenhando um papel 
primordial na luta contra as alterações climáticas; considera, portanto, vital que a União 
Europeia ponha em marcha uma estratégia comum para combater os fenómenos que 
causam a deterioração das florestas, como os incêndios e a poluição atmosférica;

10. Observa que a produção agrícola e os ecossistemas florestais são vulneráveis às alterações 
climáticas, que originam fenómenos cujo número, frequência e intensidade têm vindo a 
aumentar, devido a causas como os incêndios florestais e as pragas, bem como à 
desflorestação massiva e descontrolada de numerosas regiões do mundo; observa, porém, 
que, segundo o estudo “Estado das florestas na Europa – 2007”, a área da Europa coberta 
por florestas teve um aumento de cerca de 13 milhões de hectares nos últimos 15 anos; 
recorda que as florestas desempenham um papel importante na regularização do débito 
dos cursos de água, na garantia da qualidade da água, na protecção das nascentes, na 
preservação da paisagem, na conservação da fertilidade dos solos e na protecção dos solos 
contra a erosão (principalmente nas regiões de montanha) e contra a desertificação 
(principalmente nas zonas áridas), aspectos relevantes para a agricultura;

11. Recorda que a diversidade das espécies é essencial para a manutenção e o 
desenvolvimento da produção agrícola e que as florestas contribuem em larga medida para 
o desafio da conservação da biodiversidade; salienta que a diversidade biológica garantida 
pelos ecossistemas florestais e as funções biológicas que estes desempenham são 
consideradas parte do património da humanidade;

12. Realça que a Estratégia Florestal para a UE de 1998 e o Plano de Acção da UE para as 
Florestas de 2006 devem ser actualizados por forma a incluir a dimensão das alterações 
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climáticas e as questões mais gerais da protecção das florestas;

13. Considera que a gestão activa das florestas desempenha um papel fundamental pela sua 
contribuição para a Estratégia Europa 2020 e constitui um elemento-chave para o 
crescimento e a criação de empregos, bem como para a estratégia energética da União 
Europeia, e que o grande potencial das florestas enquanto fonte de energia renovável e de 
materiais naturalmente renováveis é actualmente insuficientemente explorado; neste 
sentido, saúda a iniciativa da Comissão Europeia de lançar uma consulta pública sobre o 
papel da agricultura e da silvicultura na consecução dos objectivos ligados às alterações 
climáticas;

14. Convida a Comissão Europeia a apresentar propostas referentes ao modo como as 
reduções das emissões de carbono podem ser optimizadas substituindo os produtos cuja
produção maciça provoca a libertação de CO2 na atmosfera e assegurando a sequestração 
de carbono através de uma maior utilização de madeira; considera que a inclusão das 
florestas no regime comunitário UE ETS optimiza a contribuição do sector florestal para a 
luta contra as alterações climáticas permitindo o acesso da silvicultura aos mecanismos do 
mercado de "créditos de carbono";

15. Realça a necessidade de a Comissão abordar rapidamente as discrepâncias entre os 
objectivos da legislação que afecta as florestas e a política agrícola; exorta à coerência 
entre as diferentes políticas da UE, em especial nos domínios da silvicultura e agricultura, 
mas também entre as políticas relativas às energias renováveis, à biodiversidade, à 
indústria, à investigação e à Estratégia “Europa 2020”;

16. Recorda que os agricultores contribuem para o aumento dos recursos florestais através da 
plantação de árvores e da aplicação de sistemas agro-florestais estratificados, da extensão 
das superfícies florestais, por exemplo com a reflorestação de terras degradadas ou inaptas 
para uma agricultura eficiente, bem como com a implementação de cortinas de abrigo ou a 
identificação de espécies resistentes; considera que a União Europeia deve continuar a dar 
o seu apoio à plantação de florestas no âmbito dos programas nacionais de 
desenvolvimento rural, assegurando simultaneamente que essas iniciativas não interfiram 
com o mercado;

17. Considera que as espécies selvagens que colonizam naturalmente os habitats privilegiados 
que são as florestas merecem uma atenção particular por parte dos proprietários, uma vez 
que contribuem para a manutenção da biodiversidade;

18. Considera que, dada a necessidade de investigação eficaz sobre o “potencial de defesa” 
dos ecossistemas florestais, de uma investigação de prognósticos e de uma investigação 
sobre as estratégias de atenuação dos efeitos das alterações climáticas em todo o sector 
florestal e da madeira, são necessários uma coordenação e um financiamento a nível da 
UE;

19. Considera que as florestas produzem bens públicos de valor incalculável que, até hoje, o 
mercado não teve suficientemente em conta e que a União Europeia deve prestar 
assistência, informações e incentivos aos proprietários de florestas, a título dos 
instrumentos financeiros, como recompensa pelos esforços empreendidos para 
implementar as medidas tendentes à protecção da diversidade genética das florestas;  
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reafirma a sua posição relativamente à necessidade de níveis de financiamento adequados 
para as medidas florestais da União Europeia, por forma a remunerar os agricultores e os 
silvicultores pelo fornecimento desses bens públicos, tendo também em conta os efeitos da 
armazenagem e da substituição no âmbito da utilização da madeira; realça que estes 
mecanismos de incentivo europeus não devem interferir com o mercado da produção de 
energia, pasta de papel e produtos da madeira, que funciona bem;

20. Considera que a União Europeia pode apoiar, coordenar e complementar as acções 
realizadas pelos Estados-Membros a fim de identificar guias de boas práticas que 
contribuam para assegurar a resiliência das florestas face às alterações climáticas, e que 
esses guias devem ser adaptados às necessidades dos proprietários e das comunidades 
locais e ser conformes com os princípios de gestão sustentável; salienta que uma 
regulamentação excessiva tornará os produtos de madeira menos competitivos em relação 
a materiais não renováveis e que requerem uma utilização intensiva de energia, como o 
plástico, o alumínio e o cimento, prejudicando, assim, as possibilidades da UE de atingir 
os objectivos climáticos;

21. Considera que é necessário melhorar e encorajar as associações de proprietários de 
florestas a praticar uma gestão sustentável da floresta, principal instrumento para 
equilibrar o fornecimento dos múltiplos bens e serviços que a floresta pode fornecer, 
continuando a estar na base da adaptação às alterações climáticas; considera necessário 
criar uma rede das organizações de proprietários florestais da Europa a fim de favorecer o 
intercâmbio de informações, de boas práticas e de agrupar a oferta;

22. Considera que a União Europeia deve apoiar a gestão sustentável das florestas financiando 
actividades florestais úteis para o efeito, que cumpre encorajar a constituição de 
organismos de gestão florestal, em particular nas zonas caracterizadas por pequenas 
florestas, e que se deve prestar uma especial atenção às empresas florestais, na maioria 
pequenas e médias empresas, que devem ser encorajadas a modernizar-se e a 
reestruturar-se para poder fazer face aos novos desafios ligados às alterações climáticas, 
ao combate à desflorestação ilegal, à crise económica e à concorrência internacional;

23. Salienta igualmente o papel primordial desempenhado pelos agricultores na prevenção dos 
incêndios; considera, portanto, necessário favorecer a manutenção da viabilidade da 
actividade agrícola para travar o abandono da produção e o despovoamento das zonas 
rurais, o que agravaria consideravelmente a situação no que se refere aos incêndios;

24. Sublinha que as secas persistentes, consequência das alterações climáticas, foram, nos 
últimos anos, responsáveis pela proliferação dos incêndios florestais em alguns 
Estados-Membros; recorda as propostas relativas aos incêndios florestais que já formulou 
no seu parecer sobre a prevenção das catástrofes naturais e de origem humana, em 
especial no que respeita à necessidade de solidariedade entre os Estados-Membros, às 
vantagens de um grupo de trabalho europeu e de uma base de dados europeia que registem 
informações económicas e sociais relativas às catástrofes, incluindo a identificação das 
zonas de maior risco; recorda a importância de dar prioridade às florestas de espécies 
autóctones, às espécies múltiplas e mistas nos projectos de florestação e de reflorestação; 
recorda igualmente as suas propostas relativas a um melhor funcionamento do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia e à necessidade de uma maior capacidade operacional e 



AD\850389PT.doc 7/8 PE450.698v02-00

PT

de coordenação entre os diferentes instrumentos da UE no domínio das catástrofes 
naturais;

25. Chama a atenção para as dificuldades adicionais com que se deparam a ilhas e as regiões 
ultraperiféricas para fazer face aos incêndios; solicita um tratamento específico para estas 
regiões através dos diversos instrumentos financeiros disponíveis, incluindo o Fundo de 
Solidariedade;

26. Salienta que, para mitigar as consequências das alterações climáticas, é necessário aplicar 
medidas que contribuam para a estabilidade financeira dos investimentos florestais, como 
as ajudas ao seguro;

27. Apoia as medidas a nível da UE relativas ao desenvolvimento dum sistema de 
monitorização das florestas, a prestação de informações sobre as florestas que ajude a 
melhorar a sua gestão, bem como a monitorização das ameaças - tanto abióticas como 
bióticas - à escala transnacional.
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