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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. Enaltece a posição da Comissão segundo a qual as florestas devem ser consideradas um 
elemento fundamental na luta contra as alterações climáticas;  sublinha que a gestão 
sustentável das florestas se reveste de importância crucial para que a UE possa alcançar os 
seus objectivos climáticos e fornecer os serviços necessários ligados aos ecossistemas, 
designadamente a biodiversidade;

2. Refere que as iniciativas florestais europeias devem prosseguir o objectivo de “adaptar” as 
florestas às alterações climáticas em vez de as “proteger”, o que tornará a terminologia 
coerente com aquela que é geralmente utilizada noutras áreas políticas atinentes às 
alterações climáticas;

3. 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;

4. Assinala a importância da cooperação mundial no que diz respeito à definição de normas, 
melhores práticas e às transferências de tecnologia, designadamente no âmbito do sistema 
REDD;

5. Realça a necessidade de respeitar o princípio de subsidiariedade e o papel dos governos 
locais e nacionais na política florestal; entende que, devido à diversidade das alterações 
climáticas que as diferentes regiões da Europa enfrentam, às disparidades em matéria de 
propriedade florestal, às diferenças no estado do ecossistema e aos objectivos relativos aos 
ecossistemas no âmbito da União, uma política comunitária comum corre o risco de ser 
demasiado ampla para que se logre alcançar a necessária adaptação climática;

6. Realça o importante papel que as florestas desempenham no desenvolvimento regional, 
em especial nas zonas rurais, em que o sector florestal presta um importante contributo 
para o crescimento económico, o emprego e a prosperidade;  

7. Reconhece a importância da preservação ou do incremento dos recursos florestais na UE, 
visando diferentes propósitos; 

8. 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; 

9. Realça a necessidade de incrementar os esforços de coordenação e informação no âmbito 
da UE e entre a UE e os Estados-Membros, e entende que isto poderia em parte ser 
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alcançado se a Comissão albergasse todas as suas actividades atinentes às florestas numa 
única unidade, de preferência, no âmbito da DG Empresa ou DG Agricultura. 


