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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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:

A. Considerando que as árvores em crescimento absorvem o carbono existente na atmosfera 
e são uma fonte e um sumidouro importantes de fluxos de carbono, e que, como a 
superfície florestal europeia está a aumentar, se calcula que a quantidade de carbono na 
biomassa lenhosa na Europa esteja a crescer à taxa de 116 milhões de toneladas métricas 
por ano,

B. Considerando que, segundo a Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas 
(UNECE), a tendência de crescimento a longo prazo da superfície florestal na União 
Europeia é estável,

C. Considerando que a área total de zonas florestais e arborizadas na Europa é de 177 
milhões de hectares, o que corresponde a 42% da sua superfície terrestre,

D. Considerando que há uma enorme diversidade de condições naturais entre as diferentes 
regiões florestais na Europa, que vão das regiões subárticas ao Mediterrâneo, e das regiões 
alpinas às terras baixas, incluindo planícies aluviais e deltas,

E. Considerando que as florestas constituem o meio de subsistência de milhões de 
trabalhadores, empresários e proprietários florestais, e que contribuem significativamente 
para o crescimento económico, o emprego e a prosperidade,

F. Considerando que, em 2005, este sector facturou aproximadamente 380 000 milhões de 
dólares, o que equivale a cerca de 9% do PIB na Europa,

G. Considerando que a gestão sustentável das florestas, incluindo a protecção florestal, são 
fundamentais para conservar a diversidade, a saúde e a resiliência das florestas,

H. Considerando que a gestão activa e sustentável das florestas é uma das formas mais 
eficazes de captação do CO2 existente na atmosfera,

I. Considerando que a silvicultura é especialmente importante nas zonas rurais e que as 350 
000 empresas do sector florestal empregam cerca de 3 milhões de pessoas, ou seja, 8.6% 
do total da mão-de-obra no sector produtivo na Europa,

1. Enaltece a posição da Comissão segundo a qual as florestas devem ser consideradas como 
um dos principais instrumentos para conter os factores que contribuem para as alterações 
climáticas, através, por exemplo, da captura de CO2 na atmosfera; sublinha que a gestão 
sustentável das florestas, juntamente com a intensificação da protecção florestal e da 
reflorestação consoante as diferentes condições que imperam na Europa, se revestem de 
importância crucial para que a UE possa alcançar os seus objectivos climáticos e proteger 
a biodiversidade florestal, que fornece numerosos serviços ligados aos ecossistemas 
(serviços de aprovisionamento que recorrem à madeira para construção, serviços de 
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regulação mediante a armazenagem do carbono e protecção contra as catástrofes naturais) 
e serviços culturais (através do turismo sustentável) que são indispensáveis à sociedade;

2. Considera que uma política vigorosa de combate às alterações climáticas é perfeitamente 
compatível com a ambição de prosseguir o desenvolvimento da silvicultura como 
importante sector económico na Europa; considera que a silvicultura deve ser 
desenvolvida de modo a que, também no futuro, continue a contribuir para um 
crescimento económico sustentável, para a criação de novos empregos e para o combate 
às alterações climáticas;

3. Salienta que, em alguns Estados-Membros, a silvicultura já está firmemente assente no 
princípio da sustentabilidade, enquanto que noutros os princípios de sustentabilidade ainda 
não foram integralmente assimilados neste sector; insiste em que a UE deve zelar por que 
cada Estado-Membro contribua para implementar uma gestão sustentável das florestas 
(GSF) digna desse nome; salienta que a UE poderia instaurar um centro de conhecimentos 
que facultasse as informações necessárias aos Estados-Membros;

4. Refere que as iniciativas florestais europeias devem prosseguir o objectivo de “adaptar” as 
florestas às alterações climáticas e, ao mesmo tempo, controlar e melhorar a sua 
protecção, especialmente quando estejam em causa, por exemplo, habitats de alta 
qualidade;

5. Assinala o potencial valor acrescentado da coordenação europeia das informações sobre as 
florestas e da supervisão dos objectivos em matéria de adaptação às alterações climáticas, 
de mitigação, em matéria de energias renováveis e das melhores práticas de gestão 
sustentável e multifuncional das florestas, designadamente, em virtude da natureza 
transfronteiriça dos desafios em jogo;

6. Exorta à coesão entre as diferentes políticas da UE nos domínios da silvicultura, 
agricultura, energias renováveis, biodiversidade e outras questões relacionadas com o 
ambiente, e entre a política industrial e de investigação e a Estratégia “Europa 2020”;

7. Sublinha a necessidade de aumentar a competitividade no sector florestal através de 
investimentos na inovação, na investigação e no desenvolvimento de mecanismos de 
divulgação dos conhecimentos gerados;

8. Assinala que alguns dos principais desafios que as florestas europeias enfrentam são os 
incêndios florestais, a desflorestação, a perda de biodiversidade e, por conseguinte, a 
perda de resiliência dos ecossistemas florestais, a invasão de espécies invasivas, de 
parasitas e de pragas, e outras doenças florestais; observa que a UE deve fazer face a estes 
desafios através de uma iniciativa de cooperação e informação;

9. Insta a Comissão, os Estados Membros e as autoridades regionais a reforçarem 
substancialmente o papel das florestas na protecção contra as inundações, os 
deslizamentos de terras, os incêndios, a perda de biodiversidade e as catástrofes climáticas 
extremas, tendo em conta, ao mesmo tempo, os aspectos relacionados com a defesa contra 
as inundações ao desenvolver sistemas de informação, e ao organizar sistemas de apoio 
financeiro à silvicultura; 
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10. Assinala a importância da cooperação mundial, quer ao nível administrativo, quer da 
investigação, no que diz respeito à definição de normas, melhores práticas e às 
transferências de tecnologia e de competências científicas, designadamente no âmbito do 
sistema REDD; assinala também a impossibilidade de alcançar uma repartição justa dos 
benefícios do sistema REDD sem uma cooperação activa e o intercâmbio das melhores 
práticas; salienta a importância do programa GMES no mapeamento, na vigilância e no 
registo de áreas florestais aos níveis europeu e internacional e o contributo das 
informações assim reunidas para as negociações sobre as alterações climáticas nas Nações 
Unidas;

11. Salienta a necessidade de uma gestão sustentável das florestas, da manutenção das funções 
produtivas e protectoras das florestas, bem como da viabilidade da floresta em geral, e 
frisa a necessidade de reforçar a resiliência das florestas no contexto das alterações 
climáticas e do declínio da biodiversidade;

12. Realça a necessidade de respeitar os diferentes desafios colocados às políticas florestais 
em toda a UE; em particular, assinala os diferentes ecossistemas, as diferenças em matéria 
de estrutura da propriedade florestal e a diversidade das alterações climáticas que as 
diferentes regiões da Europa enfrentam; salienta a necessidade de efectuar medições e 
realizar controlos ao nível adequado (a nível local, regional, dos Estados-Membros ou da 
UE); 

13. Adverte contra a exploração comercial ilimitada dos recursos florestais, que, em particular 
no caso das florestas naturais, leva muitas vezes leva à sua destruição irreversível;

14. Realça o importante papel que as florestas desempenham nas economias nacionais, em 
especial no desenvolvimento regional das zonas rurais, em que o sector florestal presta um 
importante contributo para o crescimento económico, o emprego, a prosperidade, a 
competitividade e a atractividade dos territórios;

15. Salienta que, como a legislação florestal afecta milhões de pequenos proprietários 
florestais, as políticas florestais devem sempre contrabalançar o respeito pelos direitos de 
propriedade dos proprietários com as exigências de fornecimento de bens públicos;

16. Salienta que a silvicultura é uma componente natural da política de desenvolvimento rural 
e regional integrada, facto que deve ser tido em conta nos debates sobre o futuro da PAC 
após 2013, e, também, que é indispensável determinar quais as medidas necessárias no 
sector florestal;

17. Reconhece que, em muitos casos, podem ser criados parques eólicos em zonas florestais; 
considera que os projectos em matéria de fontes de energia renovável e de protecção da 
floresta constituem medidas que se completam mutuamente, e não são antagónicas;

18. Reconhece a importância da preservação e do incremento dos recursos florestais na UE, 
em particular nos Estados-Membros mais afectados por condições climatéricas extremas e 
pelas alterações climáticas, dado que as florestas e os bosques estão associados a 
benefícios sociais, económicos e ambientais significativos; e que as medidas destinadas a 
proteger as florestas devem incidir na prevenção e adaptação, de modo a que as florestas 
não percam as suas funções de carácter produtivo, ecológico e social;
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19. Considera que as matérias-primas à base de madeira podem ser substitutos de baixo 
consumo de energia para materiais que requerem uma utilização intensiva de energia, 
como ligas metálicas, plástico e betão, utilizados de forma generalizada na construção e 
noutras indústrias;  assinala que o risco de uma regulamentação excessiva tornará os 
produtos de madeira menos competitivos em relação a materiais não renováveis;

20. Salienta a necessidade de pôr a tónica na cadeia de abastecimento de matérias-primas e 
produtos manufacturados, a fim de assegurar o comércio lícito e a protecção das florestas; 
salienta que a gestão da cadeia de abastecimento poderia contribuir para a instauração de 
condições de concorrência mais justas, para o que a participação e colaboração dos 
interessados podem desempenhar um papel crucial;

21. Solicita a vigilância e monitorização dos recursos florestais, para assegurar que as 
estratégias no domínio da bioenergia e eventuais aumentos dos níveis de recolha da 
biomassa não se traduzam no esgotamento da capacidade de armazenamento de carbono 
pelas florestas nem contrariem os objectivos em matéria de alterações climáticas;

22. Salienta a importância indiscutível das zonas florestais para a segurança pública, ao 
protegerem os habitats humanos do impacto negativo dos fenómenos naturais;

23. Salienta a importância do reconhecimento, pelo sector empresarial, de que a participação 
na conservação da biodiversidade e na protecção das florestas acarreta credibilidade, 
publicidade e outros benefícios financeiros;

24. Destaca a necessidade de reforçar a política de comunicação e informação, a fim de 
garantir a gestão florestal sustentável e a adaptação às alterações climáticas, informar a 
opinião pública e promover a utilização de madeira sustentável;

25. Observa a importância do intercâmbio das melhores práticas sobre o modo como as 
empresas e a indústria podem contribuir para os objectivos de biodiversidade através do 
conceito de ciclo de vida, e sobre o modo como podem estabelecer a ligação entre a 
conservação da biodiversidade e a geração de receitas; 

26. Observa que a UE dispõe de incontestáveis conhecimentos específicos no domínio
florestal, fruto de práticas florestais de longa tradição; apela, no entanto, a que sejam 
tomadas mais medidas nos domínios da investigação, formação e informação quanto aos 
riscos das alterações climáticas para as florestas e o sector florestal, assim como para o 
planeamento a longo prazo pelas regiões e pelos Estados-Membros, em cooperação com 
as partes interessadas e a Comissão; considera que ainda é necessário prosseguir a 
investigação relativa à absorção de CO2 por diferentes tipos de florestas;

27. Apela a que sejam tomadas mais medidas nos domínios da investigação, educação e 
informação quanto aos riscos das alterações climáticas para as florestas e o sector 
florestal, assim como para o planeamento a longo prazo pela indústria florestal, pelas 
regiões e pelos Estados-Membros; destaca a necessidade de melhorar a coordenação dos 
programas de investigação europeus e nacionais sobre os riscos das alterações climáticas 
para as florestas e a silvicultura; insta a Comissão a examinar a possibilidade de criação de 
um sítio web de referência com o mapeamento digital das áreas florestais e respectiva 
utilização autorizado, as áreas NATURA e os ecossistemas raros, para facultar melhores 
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informações aos serviços públicos, aos cidadãos e às empresas;

28. Salienta que as capacidades de adaptação das florestas podem ter um impacto positivo nos 
complexos florestais e na indústria florestal no que diz respeito aos efeitos globais das 
alterações climáticas;  apela, por conseguinte a uma maior ajuda financeira destinada à
investigação em matéria de capacidades de adaptação;

29. Realça a necessidade de incrementar os esforços de coordenação e informação no âmbito 
da UE e entre a UE e os Estados-Membros; considera que uma das maneiras de o alcançar 
consistiria em que uma única unidade da Comissão assumisse a função de coordenação 
activa no que diz respeito a todas as actividades relacionadas com as florestas da UE;  
apela à Comissão a que estude a possibilidade de criar uma tal função no âmbito de uma 
direcção-geral e a que apresente uma proposta nesse sentido; 

30. Destaca a necessidade de elaborar uma estratégia dotada de instrumentos financeiros 
orientada para os objectivos globais e comunitários em matéria florestal, incluindo o 
intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros; solicita à Comissão que 
apresente um estudo antes do final do ano 2011;

31. Considera que a exploração industrial dos recursos que fornecem madeira como matéria-
prima à indústria química ou um produto semi-manufacturado para a produção de 
materiais de construção se deve restringir principalmente às plantações florestais; adverte 
contra os efeitos adversos da privatização de riquezas naturais dos Estados-Membros, 
incluindo as florestas;

32. Exorta a Comissão a compilar e a controlar indicadores a nível europeu e nacional 
relacionados com as florestas e suas funções (por exemplo,    a cobertura florestal, a 
capacidade regenerativa, a capacidade de água no solo, as taxas de erosão, áreas de 
reflorestação, etc.);

33. Salienta que, em zonas áridas e espaços em risco de desertificação, cumpre incrementar a 
reflorestação com espécies produtivas, o que permitirá fazer beneficiar a população e fazê-
la participar nas acções de conservação e de combate ao fogo;

34. Reconhece que, nos países mediterrâneos, as florestas são particularmente importantes 
pela sua capacidade para moderar a temperatura e equilibrar o ciclo da água, pelo que 
considera que a reflorestação deve ser precedida de estudos científicos que identifiquem 
as variedades e os sítios mais adequados para a conservação do solo e a captação da água 
da chuva;

35. Encoraja os Estados-Membros e a Comissão a prosseguirem a sua luta contra o abate 
ilegal de árvores e o subsequente comércio de madeira, contribuindo desse modo para o 
combate à desflorestação, à degradação das florestas e à perda de biodiversidade;

36. Considera que, dada a sua importância na captação de CO2, o arvoredo agrícola deveria 
ser avaliado, para efeitos da luta contra as alterações climáticas, da mesma forma que o 
conjunto das florestas tradicionais não produtivas;
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