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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, de acordo com a qual a perda de biodiversidadade 
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 oportunidades de negócios;

2. Insta a Comissão a prosseguir a intensificação dos 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 compromissos juridicamente vinculativos em 
matéria de proteção da biodiversidade;

3. Lamenta que o desenvolvimento pela Comissão da Estratégia sobre Infraestruturas Verdes 
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; 

4. Considera que um dos motivos para não termos sido 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 
interacções 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;

5. Salienta, por conseguinte, ser necessário um maior investimento na investigação em 
matéria de biodiversidade – também através do Horizonte 2020 – que, por um lado, nos 
permitirá a aquisição de um conhecimento mais aprofundado sobre a biodiversidade e, por 
outro, contribuirá, através de conceitos inovadores, para novas e melhores políticas, assim 
como para estratégias de gestão;

6. Considera essencial que os dados científicos existentes no domínio da biodiversidade, dos 
exemplos de boas práticas para impedir a perda de biodiversidade e as informações sobre 
as potencialidades da inovação com base na natureza sejam amplamente difundidas e 
partilhadas entre os decisores políticos e os principais interessados;

7. Saúda a intenção 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 
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dos custos externos das actividades de consumo e de produção relativas ao ambiente, 
contribuírem 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;

8. 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.


