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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da legislação da UE em matéria de protecção da biodiversidade
(2009/2108(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a avaliação intercalar da 
implementação do Plano de Acção comunitário sobre Biodiversidade (COM(2008)0864 
final),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Opções para uma visão e um 
objectivo pós-2010 da UE em matéria de biodiversidade",

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o estado de conservação dos tipos de 
habitats e das espécies, em conformidade com o artigo 17.º da Directiva Habitats 
(COM(2009)0358),

– Tendo em conta a Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens1 (directiva "Aves") e a Resolução do Parlamento 
Europeu, de 17 de Janeiro de 20012, sobre a aplicação da Directiva 92/43/CEE do 
Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e 
da flora selvagens3 (directiva "Habitats"), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho "Ambiente", de 25 de Junho de 2009, sobre a 
avaliação intercalar da implementação do Plano de Acção comunitário sobre 
Biodiversidade e Para uma estratégia da UE em matéria de espécies exóticas invasoras,

– Tendo em conta o Conselho informal realizado em 26 e 27 de Janeiro de 2010, em 
Madrid, que adoptou as denominadas "prioridades de Cibeles", e as conclusões do 
Conselho "Ambiente", de 15 de Março de 2010, sobre Biodiversidade pós-2010 – Visão 
da UE e visão mundial, objectivos e regime internacional de acesso e partilha dos 
benefícios (APB),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 25 e 26 de Março de 2010, em 
especial o ponto 14, 

– Tendo em conta o Conselho Europeu de Gotemburgo de 2001, em que foi acordado o 
objectivo de travar a perda de biodiversidade na UE até 2010 no âmbito da Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável,

– Tendo em conta o Estudo da Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (Study on 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) (http://www.teebweb.org),

                                               
1 JO L 103 de 25.04.79, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 2006/105/CE 

(JO L 363 de 20.12.2006, p. 368).
2 JO C 262 de 18.09.01, p. 132.
3 JO L 206 de 22.07.92, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 

2006/105/CE.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Por uma estratégia da UE em 
matéria de espécies invasivas" (COM(2008)0789), 

– Tendo em conta o Livro Azul da UE sobre uma política marítima integrada para a União 
Europeia (COM(2007)0575 e SEC(2007)1278) e os preparativos em curso para a reforma 
da política comum das pescas,

– Tendo em conta as medidas destinadas a reforçar a conservação da natureza e a 
biodiversidade que fazem parte do "Exame de saúde da PAC" e as oportunidades 
oferecidas pela reforma da PAC actualmente em discussão,

– Tendo em conta o facto de as Nações Unidas terem declarado 2010 o Ano da 
Biodiversidade,

– Tendo em conta o resultado da 15.ª reunião da Conferência das Partes (COP15) à 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção (CITES), realizada em Doha, Qatar, de 13 a 25 de Março 
de 2010,

– Tendo em conta a próxima 5.ª reunião da Conferência das Partes ou reunião das Partes no 
Protocolo de Cartagena sobre Bio-Segurança (COP-MOP 5) e a Conferência das Partes 
(COP 10) da Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade (CBD),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão das Pescas e da Comissão das Petições 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que resulta claramente das comunicações da Comissão que a UE não vai 
cumprir o seu objectivo em matéria de biodiversidade para 2010,

B. Considerando que o "exame de saúde" das espécies e dos tipos de habitats protegidos ao 
abrigo da Directiva "Habitats" mostra que uma maioria de espécies e de tipos de habitats 
possuem um estado de conservação desfavorável, que a taxa de extinção elevada é 
extremamente preocupante e que os vectores de mudança na biodiversidade não mostram 
sinais de declínio; considerando que os habitats e as espécies de interesse europeu estão 
potencialmente ameaçados pelas alterações climáticas,

C. Considerando que diversos factores impediram a UE de atingir o seu objectivo para 2010, 
nomeadamente a aplicação incompleta da legislação, a integração incompleta e deficiente 
nas políticas sectoriais, os conhecimentos científicos insuficientes e as lacunas de 
informação, o financiamento insuficiente, a falta de instrumentos orientados eficazes 
adicionais para lidar com problemas específicos, como as espécies exóticas invasoras,

D. Considerando que a biodiversidade, enquanto capital natural mundial, é essencial para a 
existência da vida humana na Terra e, directa e indirectamente, através dos serviços 
ecossistémicos que fornece, para o bem-estar das sociedades; considerando que a 
biodiversidade desempenha um papel fundamental na luta global contra a fome e em prol 
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da segurança alimentar; considerando que a conservação e utilização sustentável da 
biodiversidade é um pré-requisito para a atenuação das alterações climática e a adaptação 
às mesmas,

E. Considerando que a perda de biodiversidade está na origem de perdas significativas a 
nível económico e de bem-estar,

F. Considerando que um estudo recente do Eurobarómetro mostra que os cidadãos da UE 
desconhecem em grande medida o termo biodiversidade e as consequências da perda de 
biodiversidade,

Observações gerais

1. Manifesta a sua preocupação com o rápido ritmo da perda da biodiversidade causada pelo 
Homem, que, a continuar como nas últimas décadas, nos deixará uma natureza 
extremamente empobrecida até 2050;

2. Está ciente de que a incapacidade para travar a perda da biodiversidade é inaceitável, não
só do ponto de vista ético, mas também numa perspectiva ecológica e económica, uma vez 
que esta priva as futuras gerações dos serviços ecossistémicos e dos aspectos de bem-estar 
de uma biodiversidade natural rica; 

3. Sublinha que estudos recentes, como o estudo TEEB, consideram que a perda de 
bem-estar decorrente da perda de biodiversidade ronda actualmente os 50 mil milhões de 
euros por ano (pouco menos de 1% do PIB), aumentando para 14 biliões ou 7% do PIB 
anual estimado em 2050;

A UE e a biodiversidade

4. Lamenta que o objectivo da UE, acordado no Conselho Europeu de Gotemburgo em 2001, 
de travar a perda de biodiversidade até 2010, não tenha sido atingido; 

5. Congratula-se com a Comunicação da Comissão sobre "Opções para uma visão e um 
objectivo pós-2010 da UE em matéria de biodiversidade";

6. Congratula-se ainda com as conclusões sobre a biodiversidade do Conselho "Ambiente" 
de 15 de Março, incluindo o novo objectivo central de travar a perda de biodiversidade e a 
degradação dos serviços ecossistémicos na UE até 2020 e proceder à sua recuperação na 
medida do possível;

7. Considera que travar a perda da biodiversidade constitui o nível mínimo absoluto de 
ambição a concretizar até 2020;

8. Refere as importantes iniciativas em matéria de recuperação da biodiversidade e dos 
serviços ecossistémicos já em curso e considera que estas actividades de recuperação 
também podem fazer parte do objectivo central para 2020; sublinha, no entanto, a 
necessidade de uma avaliação de impacto aprofundada e de um estudo de adequação antes 
de decidir sobre os objectivos precisos da futura estratégia da UE em matéria de 
biodiversidade;
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9. Dado o carácter mundial da biodiversidade e dos ecossistemas, manifesta-se convicto de 
que a futura estratégia da UE também deve intensificar os esforços a nível internacional 
para evitar a perda da biodiversidade;

10. Sublinha, além disso, que é necessária uma estratégia coordenada, integrada na política de 
protecção e melhoria da biodiversidade, que aborde o problema das espécies exóticas 
invasoras;

Natura 2000

11. Reconhece que a aplicação correcta da legislação sobre a rede Natura 2000 desempenha 
um papel importante na concretização do objectivo da UE em matéria de biodiversidade;

12. Continua preocupado, independentemente dos resultados tangíveis e positivos no estado 
de conservação de diversas espécies, com a aplicação da legislação sobre a rede Natura 
2000;

13. Congratula-se com os progressos efectuados em alguns Estados-Membros na designação 
de sítios Natura 2000 e na formulação de medidas ou planos de gestão; exorta todos os 
Estados-Membros a respeitarem os prazos estabelecidos na directiva;

14. Manifesta a sua preocupação com a falta de progressos no estabelecimento da rede Natura 
2000 no ambiente marinho e pede à Comissão que acelere os necessários procedimentos;

15. Congratula-se, em princípio, com o grau de flexibilidade da legislação ambiental da UE 
para adaptar a sua aplicação aos factores locais; observa, simultaneamente, algumas 
diferenças notórias entre Estados-Membros relativamente, por exemplo, ao "efeito 
externo" dos sítios Natura 2000, às isenções em bloco para determinadas "actividades 
existentes" ou à aplicação do princípio da precaução;

16. Face a estas diferenças entre os Estados-Membros, convida a Comissão a providenciar 
uma melhor clarificação das directivas ou orientação sempre que necessário;

17. Além disso, manifesta a sua preocupação com a falta de cooperação transfronteiriça, o que 
pode levar a que áreas idênticas mereçam um tratamento diferente;

18. Insta a Comissão a concentrar-se mais nos serviços ecossistémicos e, em especial, na 
resiliência dos ecossistemas submetidos a pressão, na sua futura estratégia em matéria de 
biodiversidade e no contexto da rede Natura 2000;

Integração noutras políticas

19. Manifesta-se convicto de que a rede marinha e terrestre Natura 2000 não é o único 
instrumento da UE para a conservação da biodiversidade, mas que é necessária uma 
abordagem mais global para que a política da UE em matéria de biodiversidade seja bem 
sucedida;

20. Por conseguinte, exorta a Comissão a assegurar uma maior integração das questões 
relativas à biodiversidade noutras áreas políticas da UE – tais como agricultura, 
silvicultura, pescas, política regional e coesão, turismo, investigação e inovação – de 
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modo a que se reforcem reciprocamente;

21. Saúda as tentativas anteriores de integrar as considerações ambientais na política agrícola 
comum (PAC), tais como a introdução de medidas agro-ambientais e de manutenção dos 
terrenos em boas condições agrícolas e ambientais, e exorta a Comissão a utilizar a 
reforma da PAC como uma oportunidade para reforçar ainda mais esta tendência, por 
exemplo, mediante a introdução de compensações por serviços ecológicos ou do 
fornecimento de bens públicos, incluindo a agricultura sustentável em áreas 
ecologicamente sensíveis, como os sítios Natura 2000; 

22. Saúda a reforma da política comum das pescas actualmente em preparação e exorta a 
Comissão a integrar os critérios da biodiversidade nas suas futuras propostas legislativas; 
além disso, insiste que, como uma possível alternativa à pesca, devem ser desenvolvidos 
modelos sustentáveis de aquacultura de acordo com as linhas propostas pela Comissão na 
sua Comunicação (COM(2009)162) e tomando em consideração a posição do Parlamento 
Europeu (*);

23. Insta os Estados-Membros a conceberem a sua política florestal de uma forma que tenha 
plenamente em conta o papel das florestas enquanto reserva de biodiversidade, bem como 
as suas características de fixação do carbono, de purificação do ar e de lazer para os 
nossos cidadãos;

24. Salienta a necessidade de aumentar o orçamento da investigação dedicado ao ambiente e à 
biodiversidade, ao abrigo do Oitavo Programa-Quadro, proporcional às grandes 
necessidades e desafios colocados pela perda da biodiversidade e pelas alterações 
climáticas;

Biodiversidade e alterações climáticas

25. Sublinha a importância vital da biodiversidade e dos ecossistemas resilientes para a 
atenuação das alterações climáticas e adaptação às mesmas, tendo em conta o facto de que 
os ecossistemas terrestres e marinhos absorvem actualmente cerca de metade das emissões 
antropogénicas de CO2;

26. Congratula-se com o apoio crescente a medidas relacionadas com as alterações climáticas 
das quais a biodiversidade também pode beneficiar, mas que não devem ter um impacto 
negativo no financiamento da biodiversidade enquanto tal;

Potencial de emprego e Estratégia para 2020

27. Reconhece o importante potencial de emprego que está associado às actividades acima 
mencionadas e ao desenvolvimento de uma economia sustentável e de uma infra-estrutura 
ecológica que, pela sua natureza, levam à criação de empregos locais (que não podem ser 
deslocados para países terceiros), contribuindo, assim, de um modo considerável, para a 
Estratégia da UE para 2020;

28. Além disso, está firmemente convicto de que o desenvolvimento económico sustentável e 
a conservação da natureza podem e devem ser indissociáveis; 
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Financiamento

29. Regista as estimativas da Comissão de que a aplicação integral da legislação relativa à 
rede Natura 2000 deverá custar 6,1 mil milhões de euros;

30. Lamenta, no entanto, o facto de não existir uma discriminação clara dos montantes anuais 
efectivamente gastos na conservação da biodiversidade na UE e insiste em que os 
Estados-Membros e a Comissão cooperem para fornecerem um quadro mais claro;

31. Saúda o aumento da despesa com o programa LIFE+ (um acréscimo de 8% no projecto de 
orçamento de 2011), mas sublinha que este instrumento continua a representar apenas uma 
parte muito pequena do orçamento da UE (0,2%);

32. Está ciente de que estão disponíveis verbas adicionais para a conservação da 
biodiversidade através de outros instrumentos, tais como os Fundos Estruturais e o Fundo 
de Desenvolvimento Rural, mas lamenta o uso limitado desta possibilidade pela maior 
parte dos Estados-Membros; 

33. Manifesta-se convicto de que a despesa pública só por si é insuficiente para atingir o 
objectivo central da UE e sublinha a importância da responsabilidade empresarial de 
também tomar em consideração a biodiversidade; 

34. Além disso, sublinha a necessidade de incorporar os custos externos, tais como os danos 
causados à biodiversidade ou as despesas efectuadas para apoiar a biodiversidade, no 
preço final dos produtos no mercado; 

Bases de conhecimentos e de dados

35. Assinala que a investigação e o desenvolvimento são determinantes para a criação de 
instrumentos políticos para deter a perda da biodiversidade e preencher as actuais lacunas 
de conhecimento;

36. Sublinha a necessidade de desenvolver uma referência clara, com base na qual a Comissão 
deverá definir (sub)objectivos realistas baseados em dados concretos; 

37. Tendo em conta o actual desconhecimento do público em geral sobre a importância da 
biodiversidade, congratula-se com a campanha de informação da Comissão e exorta os 
Estados-Membros a intensificarem os seus esforços de sensibilização;

Aspectos internacionais

38. Manifesta a sua preocupação pela não concretização e nem sequer aproximação do 
objectivo global de reduzir a taxa da perda de biodiversidade até 2010, definido na 
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 2002; 

39. Saúda a Conferência das Partes na Convenção sobre a Biodiversidade que irá realizar-se 
em Nagoya, em Outubro de 2010, e insta a UE a enviar uma ampla delegação a esta 
conferência;

40. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a integrarem o elemento ambiental nas suas 
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relações com países terceiros e a prosseguirem a "diplomacia ecológica"; 

41. Insiste que, nos acordos comerciais internacionais, a sustentabilidade dos produtos 
transaccionados constitui um elemento determinante; sublinha, a este respeito, a 
necessidade de incorporar em todos os futuros acordos da OMC "preocupações não 
comerciais", incluindo os métodos de produção e o respeito pela biodiversidade, 

42. Lamenta profundamente o resultado decepcionante da Conferência CITES, onde os 
principais elementos do mandato da UE não foram concretizados, como a protecção das 
espécies marinhas de elevado interesse comercial;

43. Insta vivamente a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem a rapidez e a eficácia 
do respectivo processo de decisão interno e a dedicarem mais recursos e mais tempo aos 
seus esforços diplomáticos face a países terceiros;

44. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

"Tudo o que é de valor é indefeso". Esta estrofe do poeta, pintor e fotógrafo neerlandês 
Lucebert (1924-1994) parece reproduzir, em poucas palavras, o grande desafio que se nos 
depara no domínio da biodiversidade. 

Por um lado, a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas e as medidas para conter a 
sua deterioração são de valor inestimável para a nossa sociedade. Travar a perda de 
biodiversidade não é apenas o nosso dever ético – o princípio da boa gestão obriga-nos a 
manter o nosso planeta em condições que também lhe permitam sustentar as futuras gerações. 
Também faz sentido em termos ecológicos e económicos. Em termos ecológicos, a vasta 
gama de interacções entre as diversas componentes da biodiversidade torna o planeta 
habitável para todas as espécies, incluindo a espécie humana. Os "bens e serviços" 
proporcionados pelos ecossistemas incluem: o fornecimento de alimentos, combustível e 
fibras, a purificação do ar e da água, a decomposição de resíduos, a moderação das cheias, 
secas, temperaturas extremas e ventos fortes, a renovação da fertilidade do solo e a 
polinização das plantas. Portanto, também numa perspectiva económica, a protecção da 
biodiversidade é do nosso próprio interesse. Afinal de contas, os recursos biológicos são os 
pilares sobre os quais construímos civilizações. A perda de biodiversidade ameaça o nosso 
abastecimento alimentar, as nossas oportunidades de lazer e turismo, a nossa capacidade de 
lidar com as alterações climáticas e as nossas fontes de madeira, medicamentos e energia. 

Por outro lado, parece que nos desligámos da natureza e estamos a lutar para encontrar este 
"valor da Natureza". Os nossos métodos de produção e o preço que pagamos por bens e 
serviços não têm em conta - ou só têm em conta de uma forma limitada - o custo da perda da 
biodiversidade ou da degradação do ecossistema. De igual modo, os serviços ou actividades 
que tentam travar a perda de biodiversidade e que mantêm ecossistemas valiosos não 
recebem, normalmente, uma justa recompensa. Embora a "atribuição de um preço" aos 
serviços ecossistémicos possa ser controversa, estudos recentes1 parecem indicar que a perda 
de bem-estar gerada pela perda da biodiversidade é actualmente de cerca de 50 mil milhões de 
euros por ano (pouco menos de 1% do PIB), aumentando para 14 biliões ou 7% do PIB anual 
estimado em 2050.

Situação de emergência

A perda de biodiversidade persiste a um ritmo alarmante. A nível mundial, estima-se que a 
actual taxa global de extinção das espécies é 50 a 1000 vezes superior à taxa natural de fundo. 
Espera-se que a taxa de perda acelere para um valor dez vezes superior até 2050. Na UE, 42% 
dos mamíferos, 43% das aves, 45% das borboletas, 30% dos anfíbios, 45% dos répteis e 52% 
dos peixes de água doce estão ameaçados de extinção. Na sua avaliação intercalar da 
implementação do Plano de Acção comunitário sobre Biodiversidade, em 2008, a Comissão 

                                               

1 O Estudo da Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (Study on The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity, TEEB), see http://www.teebweb.org/.
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referiu que 50% das espécies e até 80% dos habitats cuja conservação é de interesse europeu 
se encontram num estado de conservação desfavorável. 

Travar a perda de biodiversidade e conservar ou recuperar ecossistemas resilientes é ainda 
mais importante face às alterações climáticas, tendo em conta o facto de que os ecossistemas 
terrestres e marinhos absorvem actualmente cerca de metade das emissões antropogénicas de 
CO2, o que os torna inestimáveis pela sua capacidade de fixação e armazenamento do 
carbono. Por outro lado, a degradação e a destruição de ecossistemas pode libertar volumes 
significativos de gases com efeito de estufa e há cada vez mais indícios de que a capacidade 
das reservas de carbono da Terra está a diminuir, devido ao aquecimento global e a outros 
factores de pressão. Por conseguinte, a manutenção dos ecossistemas é de importância vital 
para a atenuação das alterações climáticas e adaptação às mesmas.

Infelizmente, as iniciativas e acordos anteriores internacionais e europeus para travar a perda 
de biodiversidade e de ecossistemas não foram bem sucedidos. Em 1992, na sequência da 
Cimeira da Terra realizada no Rio, foi adoptada a Convenção sobre a Biodiversidade, a qual 
foi ratificada pela UE em 1993. Em 1998, a UE adoptou uma estratégia em matéria de 
biodiversidade com quatro planos de acção em matéria de biodiversidade que apresentou em 
2001, relativos à conservação dos recursos naturais, agricultura, pescas, e cooperação 
económica e para o desenvolvimento. A natureza e a biodiversidade também são uma das 
quatro prioridades do sexto programa de acção ambiental da UE, juntamente com as 
alterações climáticas, a gestão de recursos e de resíduos e a saúde em relação ao ambiente. 
Em 2006, a Comissão deu a conhecer um plano de acção para travar a perda da 
biodiversidade, identificando quatro áreas prioritárias: biodiversidade na UE, a UE e a 
biodiversidade mundial, biodiversidade e alterações climáticas, e a base de conhecimentos. 
Apesar destas iniciativas, o objectivo da UE, acordado no Conselho Europeu de Gotemburgo, 
em 2001, de travar a perda de biodiversidade na UE até 2010 não foi, infelizmente, atingido. 

Apesar desta situação de emergência, os cidadãos europeus não estão suficientemente 
informados sobre a perda de biodiversidade e as suas consequências negativas. De acordo 
com um inquérito do Eurobarómetro, de Abril de 2010, apenas 38% dos Europeus conhecem 
o conceito de "biodiversidade", sendo que 28% conhecem a palavra, mas não o seu 
significado. Uma maioria considera a perda de biodiversidade efectivamente grave, mas pensa 
que esta questão não o afecta pessoalmente. Apenas 17% dos inquiridos acredita que o 
declínio da biodiversidade já os atinge. Como principal razão para a falta de acções contra a 
perda de biodiversidade, os cidadãos apontam a falta de conhecimentos sobre as 
possibilidades de intervenção. Assim, é necessária uma campanha de sensibilização nesta 
matéria.

Instrumentos e políticas da UE

O instrumento mais importante a nível da UE para a protecção da biodiversidade e dos 
ecossistemas é a rede Natura 2000, uma rede de âmbito da UE de zonas de protecção da 
natureza estabelecida ao abrigo da Directiva "Habitats". É constituída pelas "zonas especiais 
de conservação" (ZEC) designadas pelos Estados-Membros ao abrigo da directiva "Habitats" 
(1992), e também inclui as "zonas de protecção especial" (ZPE) que estes designam ao abrigo 
da Directiva "Aves" (1979). O principal objectivo da rede Natura 2000 consiste em 
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"contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados-Membros em que o Tratado é 
aplicável."1 As medidas adoptadas ao abrigo da legislação relativa à rede Natura 2000 
destinam-se a "garantir a conservação ou o restabelecimento dos habitats naturais e das 
espécies selvagens de interesse comunitário num estado de conservação favorável", tendo em 
conta, simultaneamente "as exigências económicas, sociais e culturais, bem como as
particularidades regionais e locais."2 Apesar da actual ênfase colocada na conservação dos 
habitats e na protecção das espécies, poderá valer a pena considerar uma maior concentração 
na criação de ecossistemas resilientes, que possam reagir à pressão e fornecer serviços 
ecossistémicos valiosos.

De acordo com a prática corrente na política ambiental comunitária, estas directivas oferecem 
a necessária flexibilidade para a adaptação das medidas de execução à situação local. O que 
também é correcto, tendo em vista os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 
Com efeito, importa evitar que as diferenças entre Estados-Membros sejam de tal forma 
relevantes que ponham em causa a eficácia das directivas. Assim, actualmente existem ainda 
diferenças consideráveis entre os Estados-Membros na rapidez da aplicação e na interpretação 
das directivas, nomeadamente no que se refere ao princípio da precaução, ao tratamento das 
actividades existentes e aos efeitos externos.

O tema da biodiversidade também entrou gradualmente noutras políticas para além da política 
europeia do ambiente, embora esta integração da biodiversidade noutros domínios seja ainda 
normalmente discreta, como na política europeia das pescas, que está neste momento a ser 
revista. Exemplos deste desenvolvimento são as medidas agro-ambientais e a obrigação de 
manter os terrenos em boas condições agrícolas e ambientais, no âmbito da política agrícola 
comum (PAC) e a atenção dada à biodiversidade no âmbito do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação.

Uma vez que os agricultores gerem cerca de metade da massa terrestre europeia, 
desempenham um papel importante na protecção da biodiversidade. Deparam-se, neste 
contexto, com um grande desafio: devido ao crescimento constante da população mundial e à 
prosperidade, a produção agrícola mundial deverá aumentar, e o sector agrícola deverá 
simultaneamente garantir a vitalidade do mundo rural e a protecção da biodiversidade. Numa 
política agrícola de futuro de sucesso, estes três elementos (produção alimentar, vitalidade do 
mundo rural e biodiversidade) devem ser complementares e não incompatíveis entre si.

Financiamento

Também como consequência desta abordagem normalmente sectorial da biodiversidade, o 
financiamento pelo orçamento comunitário das medidas dirigidas à biodiversidade e aos 
ecossistemas é muito fragmentado. O instrumento financeiro para o ambiente (LIFE) da UE, 
estabelecido em 1992 para apoiar a aplicação da política ambiental da União, tem 
desempenhado tradicionalmente um papel importante no financiamento da conservação da 
biodiversidade na UE, embora este constitua uma pequena proporção da despesa total da 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens (Directiva "Habitats"), artigo 2.º.
2 Idem.
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Comunidade. Outros fluxos financeiros são provenientes:

- da política agrícola comum: sobretudo as medidas agro-ambientais, que constituem um dos 
elementos mais importantes do apoio da UE à biodiversidade (financiadas através do 
FEADR); 

- da política comum das pescas: medidas de protecção para o ambiente marinho (FEP)
- do desenvolvimento e coesão regionais (fundos estruturais, fundo de coesão)
- da política de investigação (Sétimo Programa-Quadro)

Por um lado, este financiamento fragmentado pode ter um efeito positivo, pelo facto de serem 
disponibilizadas várias fontes de financiamento. Por outro lado, o co-financiamento 
obrigatório e a "abordagem do menu de opção", por exemplo, da política rural e estrutural, 
podem levar a que só apliquem efectivamente estes recursos a favor da biodiversidade os 
Estados-Membros que fazem esta opção clara. Também neste domínio existem diferenças 
consideráveis entre os 27 Estados-Membros.

Sem prejuízo de um futuro debate sobre o novo quadro financeiro plurianual pós-2013, 
deverão ser encontrados outros mecanismos de financiamento, para além das fontes de 
financiamento públicas (subsídios). Um desafio importante refere-se à internalização dos 
custos externos no preço final dos produtos.

Iniciativas futuras

Para travar a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas, foram propostas ou 
serão propostas este ano, Ano Internacional da Biodiversidade, novas iniciativas. De 18 a 29 
de Outubro, realizar-se-á em Nagoya, Japão, a décima reunião da Conferência das Partes 
(COP 10) na Convenção sobre a Biodiversidade (CBD). 

A nível europeu, a Comissão Europeia apresentou, em 19 de Janeiro, a sua comunicação
"Opções para uma visão e um objectivo pós-2010 da UE em matéria de biodiversidade", que é 
actualmente objecto de consulta pública. As 4 opções políticas apresentadas pela Comissão 
são as seguintes:

1) Reduzir significativamente a taxa de perda de biodiversidade e de serviços 
ecossistémicos na UE até 2020;

2) Travar a perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos na UE até 2020;
3) Travar a perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos na UE até 2020 e 

proceder à sua recuperação na medida do possível;
4) Travar a perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos na UE até 2020, 

proceder à sua recuperação na medida do possível e intensificar a contribuição da UE 
para evitar a perda de biodiversidade a nível mundial

Espera-se que esta comunicação e o resultado da consulta pública levem à publicação de uma 
proposta relativa a uma nova Estratégia da UE em matéria de biodiversidade, incluindo 
propostas legislativas, antes do fim do ano.
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Além disso, o Conselho Europeu “Ambiente” de 15 de Março acordou um novo objectivo 
central: "Travar a perda de biodiversidade e de serviços ecossistémicos na UE até 2020, 
proceder à sua recuperação na medida do possível e intensificar a contribuição da UE para 
evitar a perda de biodiversidade a nível mundial."

O presente relatório de iniciativa pretende reflectir as prioridades do Parlamento Europeu na 
luta contra a perda da biodiversidade e a degradação do ecossistema.


