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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projecto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo sobre a 
protecção e o desenvolvimento sustentável da Área do Parque de Prespa
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto de decisão do Conselho (16581/2010),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do n.º 1 do 
artigo 192.º e do n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do artigo 218.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (C7-0007/2011),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 8 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar (A7-0000/2011),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, da Albânia e da 
Antiga República Jugoslava da Macedónia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia conta há muito com instrumentos legislativos para proteger as suas águas, o
mais importante dos quais é porventura a Directiva-Quadro da Água de 2000 (DQA)
(2000/60/CE)1, em que se estabelece o objectivo da protecção de todas as águas (rios, lagos, 
águas subterrâneas e águas costeiras) e em que se prevê a coordenação dos esforços no caso 
das bacias hidrográficas partilhadas além fronteiras administrativas e políticas, para a
consecução desse objectivo. Nos termos da DQA, sempre que as bacias hidrográficas se 
estendem para lá do território da União, os Estados-Membros esforçar-se-ão por estabelecer 
uma coordenação adequada com os Estados terceiros relevantes2. Quando a coordenação 
assume a forma de um acordo internacional, a participação da União Europeia como uma 
Parte é necessária na medida em que o acordo abranja questões que sejam da competência da 
União.

A bacia hidrográfica de Prespa (Parque de Prespa) é partilhada entre a Grécia, a ARJM e a 
Albânia. A primeira é um Estado-Membro da União Europeia, a segunda é um país candidato
à adesão à UE e a terceira é um potencial país candidato à adesão à UE. A Albânia e a ARJM 
assinaram um Acordo de Estabilização e de Associação com a UE. 

O Parque de Prespa constitui uma área natural de importância internacional, devido à sua 
dimensão geomorfológica e ecológica, e à sua biodiversidade e importância cultural. Constitui 
também um habitat vital para a conservação de muitas espécies raras e/ou endémicas da fauna 
e da flora, enquanto lugar de nidificação de aves ameaçadas a nível mundial, e como 
repositório de um património arqueológico e tradicional significativo. Pelos motivos expostos, 
os três países:

– Através da declaração de 2 de Fevereiro de 2000, designaram a Área do Parque de 
Prespa zona protegida transfronteiriça, a primeira deste tipo do Sudeste europeu.

– Com a Declaração Conjunta dos seus Primeiros-Ministros, de 27 de Novembro de 
2009, comprometeram-se a cooperar a fim de assegurarem a protecção integrada do 
ecossistema e o desenvolvimento sustentável da Área do Parque de Prespa, 
estabelecendo um quadro específico de prioridades, iniciativas e acções.

– Em 2 de Fevereiro de 2010, assinaram o Acordo sobre a protecção e o 
desenvolvimento sustentável da Área do Parque de Prespa que contou também 
com a participação da UE e para o qual se solicita a aprovação do Parlamento 
Europeu. A Comissão Europeia participou em nome da União Europeia nas 
negociações para a elaboração do texto do acordo com base na autorização concedida 
para o efeito pelo Conselho3, em conformidade com os artigos 175.º e 300.º, n.º 1, do 
Tratado CE. 

O Acordo tem por objectivo estabelecer uma cooperação a fim de assegurar uma protecção 
integrada do ecossistema e o desenvolvimento sustentável da Área do Parque de Prespa, 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de acção comunitária 

no domínio da política da água, JO L 327 de 22.12.2000.
2 Artigo 3.º, n.º 5, da Directiva 2000/60/CE.
3 Decisão do Conselho de 27 de Junho de 2006 relativa à participação da Comunidade Europeia em negociações 

que visam a celebração de acordos internacionais no âmbito das bacias hidrográficas no sentido de melhorar a 
cooperação a nível das bacias hidrográficas europeias partilhadas entre determinados Estados-Membros e 
países terceiros.
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incluindo o desenvolvimento de planos de gestão integrada da bacia hidrográfica, em 
conformidade com as normas da União Europeia e internacionais. 

Para a realização deste objectivo, as Partes comprometem-se a adoptar as medidas necessárias 
e a aplicar as melhores técnicas disponíveis, individualmente ou em cooperação, respeitando 
os princípios da igualdade soberana, da integridade territorial, do benefício mútuo e da boa fé, 
tendo em vista:

– a gestão das águas de Prespa;

– a prevenção, o controlo e a redução da poluição das águas da Área;

– a protecção e conservação da biodiversidade da Área, com base na legislação 
internacional e da UE, incluindo a Directiva 92/43/CEE e a Directiva 2009/147/CE;

– a protecção do solo contra a erosão, o empobrecimento, as infecções e a poluição;

– a utilização prudente dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável;

– a prevenção da introdução e criação de espécies animais e vegetais estrangeiras;

– a regulação das actividades que causam ou podem causar um impacto negativo na 
Área do Parque de Prespa, a fim de impedir ou minimizar tais efeitos.

O Acordo irá contribuir para a aplicação bem sucedida da Directiva-Quadro da Água da UE, 
para a protecção do ambiente, para a melhoria do nível de vida dos habitantes da região, bem 
como para a cooperação entre os três países, reforçando as relações de boa vizinhança entre as 
Partes na região particularmente sensível dos Balcãs.
Há um importante potencial de emprego associado ao desenvolvimento de uma economia 
sustentável e de uma infra-estrutura ecológica que, pela sua natureza, levam à criação de 
empregos locais, contribuindo assim, de um modo considerável, para a Estratégia "Europa
2020". Além disso, a eficiência dos recursos, o desenvolvimento económico sustentável e a 
conservação da natureza podem e devem ser indissociáveis.1

A protecção da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos contribuirão de forma decisiva
para a prosperidade da região. De acordo com o Estudo da Economia dos Ecossistemas e da 
Biodiversidade (TEEB)2, a perda de biodiversidade está na origem de perdas significativas a 
nível económico e de bem-estar, enquanto todos os esforços para deter a perda de 
biodiversidade são viáveis e eficazes do ponto de vista do custo.
Assinale-se igualmente que o ambiente natural é o regulador mais eficaz do clima e, 
paralelamente, o maior reservatório de dióxido de carbono, dado que os ecossistemas 
terrestres e marinhos absorvem presentemente cerca de metade das emissões de CO2 de 
origem antropogénica. Os ecossistemas saudáveis e resistentes constituem uma válvula de 
segurança contra as alterações climáticas porque contribuem para a atenuação dos seus efeitos 
e para a adaptação às mesmas3.
O Acordo está igualmente em sintonia com o novo Plano Estratégico para a protecção da 
biodiversidade no período 2011-2020 com uma visão para 2050, que foi aprovado na última 
Conferência da ONU realizada em Nagoya, Japão, e que prevê, entre outros, a realização de 
esforços tendo em vista a redução para metade do ritmo de perda de habitats naturais e a sua 
eliminação quando tal seja possível, bem como a erradicação do risco de extinção das 
espécies ameaçadas, até 2020.4
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Para aprovação do Acordo, o Conselho deve assegurar a aprovação do Parlamento Europeu, 
em conformidade com o disposto no artigo 218.º, n.º 6, alínea a), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.
A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar concorda inteiramente 
com a aprovação do Acordo sobre a protecção e o desenvolvimento sustentável da Área do 
Parque de Prespa.

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu de 21 de Setembro de 2010 sobre a aplicação da legislação da UE em 

matéria de protecção da biodiversidade (2009/2108(INI))
2 «TEEB Interim Report», Maio 2008· «TEEB for Policy-Makers», Novembro 2009: http://www.teebweb.org.
3 «Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change», Banco 

Mundial, 2009· «TEEB Climate Issues Update», Setembro 2009· «The Natural Fix? The role of ecosystems in 
climate mitigation», PNUA, Junho 2009.

4 10.ª Conferência da Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP 10), Nagoya, Japão, 18-29 
Outubro 2010.


