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B7-0000/2013

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Infraestrutura Verde – Valorizar o capital 
natural da Europa
(2013/2663 (RSP)).

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Sétimo Programa de Ação em matéria de Ambiente,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Infraestrutura Verde —
Valorizar o Capital Natural da Europa» (COM (2013)249),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Europa 2020 – Estratégia para 
um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» (COM(2010)2020)1,

– Tendo em conta o Roteiro para uma Europa eficiente na utilização de Recursos (COM 
(2011) 571 final)2,

– Tendo em conta a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020 (COM (2011) 244 
final)3,  

– Tendo em conta a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens COM(2009)0129,

– Tendo em conta a Diretiva do Conselho relativa à preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens (92/43/CEE),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Ambiente», de junho de 2011 e as de 17 de 
dezembro de 2012 (n.º 14),

– Tendo em conta a sua a sua Resolução, de 20 de abril de 2012, intitulada «O nosso seguro 
de vida e o nosso capital natural – Estratégia da UE sobre a Biodiversidade até 2020», (n.º 
50)4, 

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

– Tendo em conta a pergunta à Comissão sobre «Infraestrutura Verde — Valorizar o Capital 
Natural da Europa» (O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,
                                               
1 JO C 88 de 19.03.11.
2 JO C 37 de 10.02.12.
3 JO C 264 de 08.09.2011.
4 P7_TA-PROV(2012)0146, de 20.4.2012.
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A. Considerando que há que combater o declínio da biodiversidade e dos nossos 
ecossistemas, de molde a garantir a prestação incessante dos serviços ecossistémicos e a 
proteção do capital natural para as gerações presentes e vindouras;

B. Considerando que a Infraestrutura Verde contribui para permitir que a natureza utilize 
todo o potencial dos serviços ecossistémicos que pode proporcionar à sociedade;

C. Considerando que a perda da biodiversidade deve ser combatida, a fim de proteger o seu 
capital, quer para as gerações presentes, quer futuras;

D. Considerando que a pressão antrópica ameaça a biodiversidade e a integridade dos 
ecossistemas na União Europeia, especialmente através de fragmentação e da destruição 
de habitats naturais;

E. Considerando que a biodiversidade e o bem-estar das sociedades humanas estão
intimamente ligados;

F. Considerando que a conectividade e os habitats naturais são determinantes para manter 
um elevado nível de biodiversidade;

G. Considerando que a experiência demonstra que os projetos no âmbito das infraestruturas 
verdes oferecem uma grande oportunidade para integrar a natureza na sociedade, 
inclusive em ambientes urbanos, onde vive uma parte cada vez maior da população;

H. Considerando que as informações sobre a forma de criar, proteger e melhorar a 
infraestrutura verde nas paisagens devem ser partilhadas entre as partes interessadas e 
publicadas;

I. Considerando que a experiência demonstra que o planeamento e o desenvolvimento de 
projetos de infraestrutura são etapas fundamentais, no decurso das quais deve ser 
assegurada a integração das necessidades ecológicas e sociais, tanto nas áreas urbanas, 
como nas zonas rurais;

J. Considerando que projetos de infraestrutura cofinanciados pela UE se devem concentrar 
na infraestrutura verde e na integração de elementos da infraestrutura verde, bem como 
diminuir o seu impacto nos ecossistemas existentes e nos respetivos serviços;

Observações gerais

1. Congratula-se com a Comunicação sobre a Infraestrutura Verde e com o intuito da 
Comissão de prosseguir ativamente os objetivos aí estabelecidos;

2. Reconhece a importância fundamental da infraestrutura verde para proteger de modo 
eficaz o capital natural da Europa;

3. Salienta o contributo da infraestrutura verde para os objetivos da União em matéria de 
crescimento e emprego, no quadro da Estratégia «UE 2020»; 

4. Congratula-se com a abordagem inovadora da infraestrutura verde, a qual proporciona 
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uma boa relação custo-eficácia, através de várias vantagens e soluções que permitem 
conciliar os objetivos ambientais, sociais e económicos; 

5. Integração em diferentes domínios de intervenção

6. Salienta a necessidade de integrar a infraestrutura verde em todas as políticas setoriais da 
UE;

7. Realça que a infraestrutura verde pode desempenhar um papel importante nas cidades, 
onde vive atualmente uma parte cada vez maior da população e onde pode contribuir para 
a prestação de serviços como a manutenção do ar puro, a atenuação do efeito de «ilha 
térmica» local, áreas de lazer, a prevenção das inundações, a reposição dos níveis de 
águas subterrâneas, a restauração ou pôr cobro à perda de biodiversidade, sem esquecer a 
melhoria da qualidade de vida em geral;

8. Sublinha o contributo da infraestrutura verde, enquanto elemento de apoio da rede 
NATURA 2000, com o objetivo de apoiar a coerência e a capacidade de recuperação da 
rede que serve a conservação de espécies e habitats fundamentais da natureza da Europa, 
ao mesmo tempo que presta serviços ecossistémicos estimados em várias centenas de 
milhares de milhão de euros por ano;

9. Entende que, no que se refere à utilização e ao planeamento territorial, há que garantir um 
peso igual dos benefícios decorrentes da infraestrutura e das necessidades dos 
ecossistemas, bem como sinergias entre o verdadeiro propósito da construção da 
infraestrutura, os seus benefícios sociais genuínos a longo prazo e as preocupações 
legítimas diretamente envolvidas em matéria de ecossistema e biodiversidade; urge os 
Estados-Membros a integrarem e a darem prioridade às questões em matéria de 
infraestrutura verde no ordenamento do território e exorta a Comissão a apoiar a 
orientação e a avaliação do desempenho nesta área, de modo a garantir que a 
infraestrutura verde passe a ser parte integrante de ordenamento do território e do 
desenvolvimento territorial;

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a utilizarem os instrumentos e as medidas 
incluídas na Política Agrícola Comum para promover a infraestrutura verde sempre que 
adequado, a fim de garantir o desempenho de uma grande variedade de serviços 
ecossistémicos e a proteção dos processos naturais nas zonas rurais;

11. Sublinha os efeitos positivos da infraestrutura verde na atenuação das alterações 
climáticas, uma vez que tem um efeito positivo nas reservas de carbono e no equilíbrio 
dos gases com efeito de estufa, melhora a adaptação às alterações climáticas e, dessa 
forma, contribui para a implementação da política climática da UE;

12. Chama a atenção para o facto de a redução dos riscos associados às catástrofes naturais 
ter também um efeito positivo na criação ou no restabelecimento da infraestrutura verde, 
nomeadamente, de planícies aluviais naturais, florestas, zonas húmidas, entre outras, que 
podem melhorar a resistência às catástrofes e contribuir para a adaptação às alterações 
climáticas; 
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13. Destaca a necessidade de incluir plenamente o setor florestal neste domínio de 
intervenção, de modo a apoiar vários benefícios, para além de madeira e da produção de 
biomassa, facultados pela gestão florestal e as florestas intocadas sustentáveis, e a 
recuperar as florestas fragmentadas ou perdidas;

14. Congratula-se com a iniciativa de promover a infraestrutura verde como um instrumento 
que contribui para a correta aplicação da legislação europeia em matéria de água potável 
e de águas subterrâneas; 

15. Destaca a importância do recurso aos instrumentos da política de coesão, em particular 
para o financiamento da infraestrutura urbana verde;

16. Salienta a necessidade de integrar a infraestrutura verde em programas operacionais no 
âmbito dos instrumentos de financiamento da CE para o período 2014-2020; 

17. Insta a Comissão a finalizar em tempo oportuno, ou seja, até o final de 2013, o material 
de orientação e apoio, como anunciado na Comunicação, para promover a compreensão e 
a promoção da infraestrutura verde em domínios de intervenção pertinentes e assegurar 
oportunidades de financiamento através de programas operacionais;

Desenvolvimento de uma estratégia em matéria de infraestrutura verde 

18. Salienta a necessidade de aumentar a participação do setor privado em investimentos nas 
infraestruturas verdes e exorta a Comissão e o BEI a, com celeridade, criarem e tornarem 
operacional um mecanismo de financiamento, que inclua  mecanismos de financiamento 
inovadores para apoiar investimentos em infraestruturas verdes e outros projetos de 
capital natural conexos e, ao mesmo tempo, aquilatarem um verdadeiro apoio a longo 
prazo para as funções ecossistémicas; alerta para a necessidade de explorar novas fontes 
de financiamento aos níveis local, regional e nacional; 

19. Está persuadido de que a implantação da infraestrutura verde tem de assentar em dados 
sólidos e num conhecimento profundo, de molde a dar prioridade aos projetos 
ecologicamente mais significativos, e exorta a Comissão a certificar-se de que os dados 
recolhidos, nomeadamente os usados para o planeamento de projetos cofinanciados pela 
UE são claros, coerentes e coordenados; 

20. Insta a Comissão a promover, sempre que necessário, os projetos de ensino nesta área e a 
apoiar o intercâmbio de informações e de melhores práticas; realça que as competências e 
a formação de pessoal com capacidade para se ocupar desta abordagem inovadora e para 
valorizar de modo adequado os benefícios proporcionados pelos ecossistemas, 
especialmente nos setores do abastecimento e da purificação de água, dos resíduos, da 
construção, da gestão de catástrofes, da agricultura, do turismo e da saúde, facilitam o 
desenvolvimento da infraestrutura verde; 

21. Entende que a integração em todos os domínios de intervenção é uma condição essencial, 
sem a qual é impossível levar a cabo uma política de infraestrutura verde credível;

22. Concorda com o desenvolvimento de uma estratégia que consista no reforço de eixos 
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prioritários para projetos de infraestruturas verdes na Europa e realça a necessidade de 
mais estratégias e projetos transfronteiriços e inter-regionais;

23. Apoia a iniciativa RTE-V anunciada pela Comissão e apela a esta instituição para que 
conclua o desenvolvimento de um projeto RTE-V até 2015;

24. Acentua o potencial de inovação no que diz respeito à infraestrutura verde e ao papel 
fundamental das PME neste domínio; recorda que as normas comuns, a certificação e a 
rotulagem constituem um apoio aos investimentos nas infraestruturas verdes, oferecendo 
o espaço necessário aos pioneiros;

25. Aguarda a revisão da Estratégia de Biodiversidade, em 2015, a revisão subsequente da 
Comunicação sobre a Infraestrutura Verde em 2017, tendo em vista a consolidação dos 
investimentos pertinentes previstos nessa infraestrutura a nível da UE, bem como a 
avaliação intercalar de domínios de intervenção relevantes (como o «exame de saúde» da 
reforma da PAC, a revisão intercalar REGIO, entre outros);

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


