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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre «O nosso seguro de vida e o nosso capital natural - Estratégia da UE sobre a 
Biodiversidade até 2020»
(2011/2307(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «O nosso seguro de vida e o nosso 
capital natural - Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 2020» (COM(2011)0244),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho do Ambiente, de 21 de Junho de 2011, sobre a 
«Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020»,

– Tendo em conta a visão para 2050 e o objetivo central para 2020 adotado pelos Chefes de 
Estado e Governo da UE em março de 2010, 

– Tendo em conta o resultado da Décima Conferência das Partes (CdP 10) da Convenção 
das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB), em especial o Plano Estratégico 
para a Biodiversidade 2011-2020 e os objetivos Aichi, o Protocolo de Nagóia à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica relativo ao acesso aos recursos genéticos e à 
partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização, bem como a 
estratégia para a mobilização de recursos em prol da biodiversidade em termos globais,

– Tendo em conta o estudo sobre «A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade» 
("The Economics of Ecosystems and Biodiversity "–TEEB) (http://www.teebweb.org),

– Considerando que as Nações Unidas declararam o período de 2010-2020 como a Década 
da Biodiversidade,

– Tendo em conta o 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 da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, bem como da Comissão das Pescas (A7-0000/2011),

A. Considerando que a UE não conseguiu atingir o seu objetivo de biodiversidade para 2010; 

B. Considerando que a biodiversidade é essencial para a existência da vida humana e para o 
bem-estar das sociedades, tanto direta, como indiretamente, através dos serviços 
ecossistémicos por ela prestados;

C. Considerando que a perda de biodiversidade reduz atualmente o nosso PIB global em 3 % 
por ano;

Observações de caráter geral

1. Lamenta que a UE não tenha conseguido cumprir o objetivo para 2010 em matéria de 
biodiversidade; 
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2. Acolhe favoravelmente e apoia a estratégia da UE para a biodiversidade até 2020, 
incluindo os seus objetivos e ações; considera, no entanto, que algumas ações devem ser 
reforçadas; 

3. Sublinha a necessidade urgente de ação e a necessidade de se atribuir uma prioridade 
política acrescida à biodiversidade, de forma a cumprir o grande objetivo da UE para 2020 
em matéria de biodiversidade e os compromissos globais em relação à biodiversidade; 
salienta que, com os recursos adequados e com vontade política, existem instrumentos 
para travar a perda de biodiversidade; 

Objetivos - Integração da biodiversidade em todas as políticas da UE

4. Destaca a importância da integração da proteção da biodiversidade em todas as políticas 
da UE; 

5. Sublinha que é essencial proteger, valorizar e recuperar a biodiversidade e os serviços 
ecossistémicos, de molde a cumprir os objetivos da UE em matéria de eficiência dos 
recursos; 

Conservar e recuperar a natureza 

6. Salienta a necessidade de travar a deterioração do estado de todas as espécies e "habitats" 
abrangidos pela legislação da UE em matéria de conservação da natureza e obter uma 
melhoria sensível e mensurável do seu estado; destaca que esta deve tomar a forma de 
uma melhoria em, pelo menos, um dos parâmetros para o estado de conservação definido 
no artigo 1.º da Diretiva Habitats, sem qualquer deterioração dos outros parâmetros;

7. Insta os Estados-Membros a assegurar que o processo de designação dos sítios da rede 
Natura 2000 seja concluído em 2012; lamenta profundamente o atraso na designação dos 
sítios marinhos; 

8. Solicita aos Estados-Membros que definam 2015 como o prazo para o desenvolvimento 
dos planos de gestão ou instrumentos equivalentes para todos os sítios da rede Natura 
2000;

9. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurem um financiamento adequado para 
os sítios da rede Natura 2000; em particular, exorta os Estados-Membros a desenvolver 
instrumentos nacionais vinculativos, através dos quais se definam medidas de conservação 
prioritárias e a respetiva fonte de financiamento prevista (tanto os fundos da UE, como os 
próprios orçamentos dos Estados-Membros); 

Manutenção e recuperação dos ecossistemas e seus serviços

10. Constata o requisito, ao abrigo da CDB, de recuperar 15 % dos ecossistemas degradados 
até 2020; considera, no entanto, que este número constitui um mínimo e que a UE deve ter 
o seu próprio e mais ambicioso objetivo e uma visão a longo prazo; por conseguinte, 
exorta a UE a determinar a recuperação de 30 % dos ecossistemas degradados como 
objetivo para 2020 e insta a Comissão a definir de forma clara o que se entende por 
«ecossistemas degradados» e a determinar um nível de referência mediante o qual se 
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possa aferir o progresso;

11. Insta a Comissão a adotar uma estratégia específica sobre Infraestruturas Verdes o mais
tardar até 2012, tendo em conta a proteção da biodiversidade como objetivo primário; 

12. Insta a Comissão a desenvolver a iniciativa de «Ausência de Perdas Líquidas» como tema 
de prioridade elevada, tomando igualmente em consideração as normas que fazem parte 
do Programa Empresas e Compensações da Biodiversidade;

Agricultura

13. Recordando que cerca de metade do território europeu é controlado por agricultores e que 
o financiamento da Política Agrícola Comum (PAC) representa a parte principal do 
orçamento da UE, destaca que a PAC é um instrumento absolutamente crucial para a 
biodiversidade; por conseguinte, solicita uma reorientação rigorosa da PAC relativamente 
à prestação de bens públicos; 

14. Solicita que o primeiro pilar se baseie mais na ecologia, de forma a tornar legítimo o apoio 
ao rendimento dos agricultores, assegurando, assim, a conservação da biodiversidade no 
conjunto da paisagem cultivada, melhorando a conectividade e fomentando a adaptação 
aos efeitos das alterações climáticas; acolhe favoravelmente a proposta de reforma da 
PAC por parte da Comissão, que torna a PAC «mais verde» mediante a afetação de 30 % 
dos pagamentos do primeiro pilar a um pacote de boas e meritórias práticas de base 
aplicadas no domínio da agricultura, que podem incluir a rotação e a diversificação de 
culturas, pastagens permanentes e uma «superfície de interesse ecológico» mínima; 
entende, no entanto, que a «superfície de interesse ecológico» mínima deve ser 10 % do 
terreno agrícola, e não os 7 % propostos pela Comissão;

15. Solicita também que os pagamentos da PAC se baseiem em regras rigorosas de 
condicionalidade, abrangendo a Diretiva-Quadro Água, a legislação relativa aos pesticidas 
e as Diretivas Aves e Habitats; 

16. Solicita um reforço do segundo pilar e melhorias drásticas nas questões ambientais desse 
pilar e na eficácia das suas medidas agroambientais, inclusive através de fundos 
obrigatórios mínimos para medidas ambientais; 

17. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tirem partido do fenómeno de abandono
de terras em várias zonas da Europa para voltar a tornar selvagem grande parte da 
paisagem como uma grande área de natureza bravia, disponibilizando novas 
oportunidades socioeconómicas para o desenvolvimento rural e preservando ao mesmo a 
biodiversidade da Europa;

Pescas

18. Acolhe favoravelmente as propostas da Comissão para a reforma da política comum das 
pescas (PCP), que devem garantir a implementação da abordagem do ecossistema e a 
aplicação de informação científica atualizada, servindo como base para planos de gestão a 
longo prazo relativamente a todas as espécies de peixe exploradas comercialmente; 
salienta que só as ofertas de pesca sustentável oferecem um futuro ao setor da pesca;
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19. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a cooperar, tendo em vista o estabelecimento 
de uma «guarda costeira europeia», de molde a promover uma capacidade comum de 
vigilância e inspeção para assegurar o respetivo cumprimento;

20. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que intensifiquem os esforços destinados a 
assegurar que as capturas fiquem abaixo dos níveis de rendimento máximo sustentável 
(MSY) até 2015 e que incorporem considerações ecológicas na definição do rendimento 
máximo sustentável;

21. Sublinha que o objetivo de eliminar as devoluções e as capturas acessórias de espécies não 
alvo protegidas deve ser incorporado na PCP e implementado como questão de caráter 
urgente; 

Espécies alóctones invasivas

22. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que as medidas tomadas 
previnam, tanto a entrada de novas espécies alóctones invasivas na UE, quanto a 
propagação das espécies alóctones invasivas atualmente estabelecidas a novas áreas; 

23. Exorta a Comissão a apresentar uma proposta legislativa em 2012 com uma abordagem 
global do problema das espécies alóctones invasivas;

Dimensão internacional

24. Insta a Comissão a propor legislação para implementar o Protocolo de Nagoia, a fim de 
que a União possa ratificar o Protocolo o mais rapidamente possível;

Financiamento

25. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que identifiquem todos os subsídios 
existentes que sejam prejudiciais ao ambiente e solicita à Comissão que publique, até ao 
final de 2012, um plano de ação para eliminar estes subsídios até 2020, em consonância 
com os compromissos de Nagóia;

26. Salienta a importância de mobilizar o apoio financeiro de todas as fontes possíveis, quer 
ao nível da UE, quer no plano nacional, e de desenvolver mecanismos financeiros 
inovadores para assegurar um nível adequado de apoio à biodiversidade;

27. Destaca a necessidade imperativa de assegurar que o próximo Quadro Financeiro 
Plurianual (2014-2020) apoie a realização dos seis objetivos estabelecidos na Estratégia de 
Biodiversidade; 

28. Com vista a assegurar um financiamento adequado da rede Natura 2000, solicita à 
Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que se disponibilize, pelo menos, 
5,8 mil milhões de euros por ano através de financiamento da UE e dos Estados-Membros; 
solicita ainda à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que seja disponibilizado 
um financiamento adequado através dos fundos da PAC, do Fundo Europeu para os 
Assuntos Marítimos e as Pescas, dos fundos de coesão e do fundo LIFE+; 

°
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° °

29. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Durante o Ano Internacional da Biodiversidade (2010) ouvimos as mais belas declarações de 
líderes políticos de todo o mundo sobre a grande importância da biodiversidade; Sobre o 
papel crucial que esta representa para a humanidade. Mas ao mesmo tempo que os líderes 
discursavam, a estratégia da UE para travar a perda de biodiversidade em 2010 falhou por 
completo. Ao mesmo tempo que os líderes discursavam, as espécies iam sendo perdidas a um 
ritmo 100 a 1000 vezes mais rápido do que a taxa natural. Ao mesmo tempo que os líderes 
discursavam, falharam em todas as tentativas de acordar medidas para combater as alterações 
climáticas. 

De certa forma, as palavras calorosas sobre a importância da biodiversidade não foram 
transpostas para medidas políticas rigorosas. Contudo, as estatísticas falam por si. 60 % dos 
ecossistemas mundiais encontram-se degradados ou estão a ser utilizados de forma não 
sustentável (FAO, 2010); 90 % das unidades populacionais de peixes são sobre-exploradas; e 
25 % de todas as espécies europeias encontram-se em vias de extinção. De acordo com o 
estudo das Nações Unidas, «A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade» (TEEB, 
2010), perdemos 3 % do PIB mundial todos os anos por causa da perda de biodiversidade. Os 
custos da inação são muitas vezes superiores aos investimentos agora necessários. A 
necessidade de medidas urgentes parece ser evidente.

A estratégia da UE para a biodiversidade até 2020 dá-nos a oportunidade de tomar as medidas 
necessárias para assegurar os serviços da natureza e ecossistémicos para as próximas gerações. 
Tudo o que precisamos é de convicção política, coragem e compromisso para evitar outro 
insucesso. 

O objetivo principal é integrar a biodiversidade em todos os campos políticos. É o momento 
certo. As principais políticas europeias estão todas a ser atualmente revistas. A Política 
Agrícola Comum, a Política de Coesão, a Política Comum de Pescas, e os Roteiros Europeus 
para a energia, transportes, eficiência dos recursos vão ser transpostos para legislação. É agora 
o momento de mostrar que as palavras calorosas sobre biodiversidade são mais do que apenas 
palavras calorosas e que se refletem em medidas políticas concretas. 

Financiamento da biodiversidade

O futuro financiamento será crucial. É evidente que os dinheiros públicos nunca serão a única 
solução para travar a perda de biodiversidade. Apesar disso, deve ser disponibilizado 
financiamento suficiente no próximo quadro financeiro plurianual. O valor da biodiversidade 
e dos serviços ecossistémicos deve ser integrado nas nossas economias. Só assim os seus 
custos e benefícios se refletirão nos preços dos produtos. Por conseguinte, os Estados-
Membros têm de integrar o capital natural nas suas contas nacionais. Mas devemos também 
desenvolver, em conjunto com a comunidade empresarial, instrumentos de financiamento 
inovadores, como por exemplo o Mecanismo de Desenvolvimento Ecológico. 
Além disso, é necessária uma mudança na forma de pensar. Não devemos limitar a natureza a 
algumas áreas designadas, mas tentar introduzi-la em toda a parte, junto a autoestradas, 
caminhos de ferro, nas cidades, em zonas industriais, etc. 

Aplicação



PR\887447PT.doc 9/9 PE478.540v01-00

PT

Uma aplicação rigorosa e rápida de todas as políticas ambientais é também crucial para a 
biodiversidade. As alterações climáticas, a qualidade do ar, do solo, e da água têm todos uma 
enorme influência sobre a biodiversidade. O mesmo se aplica à rede Natura 2000 e às 
Diretivas Aves e Habitats. No que diz respeito à vida marinha, a PCP com base na obtenção 
de pelo menos o rendimento máximo sustentável, acompanhada de medidas de aplicação mais 
rigorosas, é um requisito mínimo.

Dimensão internacional

A Europa influencia também amplamente a biodiversidade em outras partes do mundo. A 
nossa pegada é enorme. Como consequência da madeira que utilizamos, dos petróleos que 
consumimos, dos alimentos que ingerimos, das roupas que vestimos, somos responsáveis por 
grande parte da perda de biodiversidade em todo o mundo. Esta pegada tem de ser reduzida e
devemos, por isso, desenvolver mais instrumentos para medir a nossa pegada.
A nível internacional, a UE deve continuar a representar o seu papel influente falando a uma 
só voz. 

Conclusão

É possível alcançar os objetivos definidos na Estratégia da UE para a Biodiversidade até 2020. 
Tudo o que precisamos é de uma transposição para medidas políticas do apoio político à 
biodiversidade expresso por muitos líderes mundiais. 
«A terra provê o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não sua 
ganância.» ~Mohandas K. Gandhi


