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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:

1. Concorda com a análise da Comissão, segundo a qual a perda de biodiversidade não 
acarreta apenas custos onerosos para toda a sociedade, mas também para os agentes 
económicos nos setores que dependem diretamente dos serviços ecossistémicos, bem 
como da disponibilidade a longo prazo e da diversidade do capital natural; concorda, além 
disso, com o facto de a inovação com base na natureza e as medidas para recuperar os 
ecossistemas e conservar a biodiversidade poderem gerar novas competências, novos 
empregos e novas oportunidades de negócios;

2. Salienta que a UE e os Estados-Membros devem envolver mais o público, visto que as 
pessoas são especialmente sensíveis às questões ambientais, designadamente os jovens, 
que, enquanto representantes do futuro da UE, manifestam grande preocupação com esta 
temática; nota, além disso, que o enorme valor económico da biodiversidade representa 
um retorno compensador sobre o investimento consagrado à sua conservação; insta, por 
conseguinte, a um aumento do financiamento de medidas em matéria de conservação da 
natureza; 

3. Destaca que, para serem eficazes, os objetivos em matéria de biodiversidade têm de ser 
implementados através de ações concretas; lamenta que, apesar das medidas tomadas para 
lutar contra a perda de biodiversidade, na UE apenas 17% dos habitats e espécies e 11% 
dos principais ecossistemas protegidos ao abrigo da respetiva legislação se encontrem em 
situação favorável; insta a Comissão a analisar urgentemente a razão pela qual os esforços 
empreendidos ainda não tiveram êxito e a averiguar se estão disponíveis outros 
instrumentos potencialmente mais eficazes; 

4. Insta a Comissão a prosseguir a intensificação dos seus esforços no sentido de integrar a 
biodiversidade no desenvolvimento, na implementação e no financiamento de outras 
políticas da UE, tornando, desse modo, as políticas setoriais e orçamentais da UE mais 
coerentes e assegurando o cumprimento dos seus compromissos juridicamente 
vinculativos em matéria de proteção da biodiversidade;

5. Sublinha, contudo, que as medidas em matéria de biodiversidade ao abrigo das políticas 
setoriais não devem criar um ónus administrativo e regulamentar adicional às partes 
envolvidas, como o setor agrícola, e acredita que as questões ambientais contempladas na 
PAC devem continuar centradas na criação de incentivos para os agricultores, com vista a 
uma produção agrícola ativa mais sustentável;

6. Considera ser especialmente importante manter o estado de todos os habitats e espécies 
protegidos registados até 2020 na UE, incluindo os locais situados dentro e fora das zonas 
Natura 2000, para assegurar um estado de preservação favorável a todos os habitats e 
espécies até 2050;

7. Lamenta que o desenvolvimento pela Comissão da Estratégia sobre Infraestruturas Verdes 
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esteja previsto apenas para 2012, embora a questão da energia e dos corredores de 
transportes já tenha sido identificada na proposta de um pacote de medidas em favor das 
infraestruturas europeias; insta, por conseguinte, a Comissão a acelerar os trabalhos 
relativos à Estratégia sobre Infraestruturas Verdes e a assegurar a consecução da meta n.º 
2; concorda que, por um lado, devem ser maximizadas as sinergias entre projetos no 
domínio da energia, dos transportes e das TIC, a fim de limitar o impacto negativo na 
biodiversidade e, por outro, que apenas as ações em conformidade com o Direito da UE e 
as políticas relevantes da União devem ser financiadas por fundos europeus;

8. Considera que as salvaguardas em matéria de biodiversidade previstas no Direito da UE 
em vigor não podem ser fragilizadas;

9. Reconhece a necessidade de alcançar uma economia baseada em fontes de energia 
sustentáveis, de forma rentável, sem comprometer os objetivos traçados para a 
biodiversidade e considera que uma economia dessa natureza poderia contribuir para a 
realização desses objetivos; entende que é necessário introduzir, neste contexto, 
salvaguardas relativas às fontes, à eficiência e à quantidade de biomassa utilizada para fins 
energéticos; exorta, também neste contexto, a Comissão a clarificar o quanto antes qual o 
impacto dos biocombustíveis na biodiversidade, designadamente o impacto da afetação 
dos solos, e a estabelecer critérios de sustentabilidade efetivos para a produção e 
utilização de todos os biocombustíveis, incluindo a utilização de biomassa no estado 
sólido;

10. Considera que um dos motivos pelos quais não fomos capazes de inverter a tendência 
contínua da perda de biodiversidade e da degradação de ecossistemas à escala mundial 
reside no nosso conhecimento incompleto sobre a complexidade da biodiversidade e as 
interações entre os seus elementos, e entre estes e o meio vivo, bem como sobre o valor da 
biodiversidade para as gerações atuais e futuras; reitera que a ciência no domínio da 
biodiversidade estabelece a base necessária para a implementação de novas políticas;

11. Salienta, por conseguinte, que é necessário um maior investimento na investigação em 
matéria de biodiversidade e num ou mais dos «desafios societais» relevantes no quadro do 
Horizonte 2020, para evitar a fragmentação da política de investigação; considera que esse 
potencial aumento dos fundos disponíveis para a investigação em matéria de 
biodiversidade pode ser alcançado recorrendo a todos os meios atualmente existentes 
devido à sua reduzida utilização; acredita que a investigação pode, por um lado, permitir a 
aquisição de um conhecimento mais aprofundado sobre a biodiversidade e a sua 
importância para todos os aspetos das atividades humanas e, por outro, contribuir, através 
de conceitos inovadores, para novas e melhores políticas, assim como para estratégias de 
gestão e desenvolvimento;

12. Sublinha a importância de demonstrar aos cidadãos da UE, principalmente tendo em conta 
o atual contexto económico, que a proteção ambiental não é incompatível com o 
desenvolvimento económico e social sustentável; apela à divulgação, para este efeito, de 
projetos de sucesso e à disseminação de informação para o público acerca da viabilidade 
de projetos de desenvolvimento económico respeitadores do ambiente em áreas com um 
importante património natural e cultural, como a rede Natura 2000;

13. Realça a necessidade de uma abordagem de investigação multidisciplinar e 
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transfronteiriça no domínio da biodiversidade, visto que esta está estreitamente 
relacionada com a ecologia, a genética, a epidemiologia, a investigação ambiental, a 
economia, a antropologia social, a criação de modelos teóricos, etc.; reitera a necessidade 
de políticas com uma base científica para a gestão sustentável dos ecossistemas e dos 
recursos naturais, nomeadamente na agricultura, nas pescas e na silvicultura, que são 
setores vitais do ponto de vista económico e social;

14. Considera essencial que os dados científicos existentes no domínio da biodiversidade, os 
exemplos das melhores práticas para impedir a perda de biodiversidade e restabelecer a 
biodiversidade e as informações sobre as potencialidades da inovação e do 
desenvolvimento com base na natureza sejam amplamente difundidas e partilhadas entre 
os decisores políticos e os principais interessados e que as TIC pertinentes desempenhem 
um papel crucial na oferta de novas oportunidades e ferramentas; saúda, por conseguinte, 
a Comissão pela criação da Plataforma para as Empresas e a Biodiversidade da UE e 
encoraja a Comissão a continuar o desenvolvimento da Plataforma e a fomentar uma 
maior cooperação entre as administrações públicas e as empresas na Europa, incluindo as 
PME;

15. Apela para que o portal do Sistema de Informação sobre Biodiversidade para a Europa 
(BISE) seja disponibilizado em todas as línguas oficiais da UE, de modo a contribuir para 
o intercâmbio de dados e informações;

16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a considerarem a apresentação de um 
calendário, enquanto parte de medidas específicas, para o mapeamento e a avaliação dos 
serviços ecossistémicos na Europa, o que permitirá tomar medidas eficientes e específicas 
para impedir a degradação da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos;

17. Apela à Comissão para que analise se o atual regime regulamentar incentiva 
apropriadamente estratégias para promover a biodiversidade e para propor soluções 
sustentáveis, de modo a que as despesas com a biodiversidade deixem de se centrar em 
aspetos burocráticos e passem a centrar-se na proteção e no reforço da biodiversidade;

18. Saúda o intuito da Comissão de proceder à reforma, à eliminação gradual e definitiva das 
subvenções prejudiciais, em conformidade com a Estratégia para 2020, e concorda com o 
facto de instrumentos de mercado, devidamente concebidos para a internalização dos 
custos externos das atividades de consumo e de produção relativas ao ambiente, poderem 
contribuir para que o objetivo de impedir a perda de biodiversidade seja atingido, desde 
que utilizados em conjunto com os incentivos para os investimentos ecológicos nos 
setores pertinentes; considera que, no âmbito das negociações do Quadro Financeiro 
Plurianual 2014-2020 (QFP), a Comissão Europeia deve ter em conta a grande 
importância de atribuir os recursos financeiros necessários, de modo a que os objetivos da 
Estratégia para a Biodiversidade sejam plenamente atingidos;

19. Reconhece o impacto cada vez maior das alterações climáticas na perda de 
biodiversidade; concorda, por esse motivo, com a iniciativa emblemática da Comissão 
para a eficiência em termos de recursos, recorrendo a uma abordagem com base na 
utilização e no consumo sustentáveis e na adaptação às alterações climáticas.

20. Apela à Comissão Europeia e aos Estados-Membros para que se comprometam a adotar 
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estratégias integradas que permitam reconhecer em cada área geográfica os valores 
naturais e as características do seu património cultural, assim como as condições 
necessárias para a sua preservação; considera que se devem ter em conta ecossistemas 
específicos para a conservação da biodiversidade e de todas as espécies, o que inclui a 
agricultura, a água e outras condições mínimas necessárias;

21. Reconhece que a biodiversidade e os serviços do ecossistema representam benefícios 
significativos, não quantificáveis do ponto de vista monetário, para as indústrias e outros 
agentes económicos; convida as organizações representantes do setor privado a 
apresentarem propostas para preservar e restabelecer a biodiversidade numa escala 
significativa;

22. Exorta a Comissão a proceder a investigações contínuas sobre o impacto das políticas 
novas e existentes, nomeadamente a proibição da UE aplicável à venda de produtos de 
vedação, a biodiversidade nos Estados-Membros da UE e os países afetados, incluindo os 
Estados da AECL e da OCTA;
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