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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Congratula-se com a Comunicação da Comissão sobre a biodiversidade no horizonte 2020 
e constata que as alterações climáticas, a perda da biodiversidade, as ameaças de espécies 
invasoras e o consumo excessivo dos recursos naturais são desafios transnacionais e 
transregionais que afetam todos os cidadãos da UE, quer habitem numa área urbana quer 
numa área rural, e que é necessária uma ação urgente a todos os níveis da administração 
(local, regional e nacional) para mitigar esses efeitos;

2. Realça que a Estratégia faz parte da iniciativa emblemática para uma Europa eficiente na 
utilização de recursos e relembra que a política regional desempenha um papel essencial 
em termos de garantir o crescimento sustentável através das ações que apoia para dar 
resposta às questões climáticas, energéticas e ambientais; 

3. Congratula-se com o facto de a Comissão aceitar a necessidade de uma cooperação com 
os Estados-Membros com vista a assegurar a proteção eficaz da biodiversidade das 
regiões ultraperiféricas e dos países e territórios ultramarinos da UE, que albergam mais 
espécies endémicas do que o conjunto do continente europeu; deseja ver um reforço dos 
instrumentos específicos de salvaguarda e proteção da biodiversidade nessas áreas, 
nomeadamente a ação preparatória BEST (Regime Voluntário para a Biodiversidade e os 
Serviços ligados aos Ecossistemas), que o Parlamento Europeu apoia desde 2011 e que 
fornece um financiamento adequado com vista à proteção da biodiversidade e serviços 
ligados aos ecossistemas nas regiões ultraperiféricas e nos países e territórios ultramarinos 
da União; 

4. Reconhece que a construção de infraestruturas, a urbanização, a industrialização e as 
intervenções físicas na paisagem em geral fazem parte dos fatores mais significativos da 
fragmentação dos ecossistemas e habitats; convida as administrações locais, regionais e 
nacionais, no contexto das regulamentações sobre planeamento e das medidas de 
execução, e no âmbito das suas competências, a considerar estes fatores, que constituem 
uma ameaça aos ecossistemas e habitats, nos projetos de planeamento e urbanismo tanto 
em grande como em pequena escala; reconhece as pressões e necessidades existentes ao 
nível local e regional, que requerem um desenvolvimento económico substancial, e 
recomenda que as autoridades locais e regionais estejam atentas ao equilíbrio entre o 
desenvolvimento e a necessidade de proteger a biodiversidade e os habitats naturais; apoia 
a introdução de mais reformas e o recurso a políticas de desenvolvimento regional e local 
tendo em vista induzir benefícios em termos de biodiversidade e travar a perda de mais 
habitats, especialmente numa altura de crise económica e financeira; 

5. Reconhece que a "economia verde" constitui uma forma de criação de competências e 
emprego, e deseja que a "economia verde" seja apoiada por um financiamento que ajude 
ao desenvolvimento de capacidades ao nível local e à colocação do acervo do 
conhecimento local e tradicional ao serviço do combate pela proteção da biodiversidade; 
realça o facto de que aproximadamente 30 % do total das dotações da política de coesão 
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para 2007-2013 se destinam a atividades com um impacto particular em relação ao 
crescimento sustentável; exorta os Estados-Membros, e, especialmente, as autoridades 
locais e regionais, tratando-se de travar a perda da biodiversidade, a serem mais ativos e 
intensificarem os esforços com vista a investirem no capital natural, e a usarem os fundos 
da política regional destinados à prevenção dos riscos naturais como um elemento ao 
serviço da preservação dos recursos naturais e adaptação às alterações climáticas, em 
especial tendo e vista o período de programação 2014-2020; 

6. Exorta os Estados-Membros a utilizarem inteiramente a possibilidade de um 
realinhamento dos programas operacionais em curso segundo os objetivos de crescimento 
sustentável da Estratégia Europa 2020, reconsiderando as prioridades de investimento nos 
projetos, e insiste com os Estados-Membros para que utilizem mais eficientemente os 
recursos disponíveis; 

7. Reconhece a necessidade de promover as infraestruturas "verdes", a ecoinovação e a 
adoção de tecnologias inovadoras a fim de criar uma economia mais "verde", e convida a 
Comissão a elaborar guias de boas práticas a este respeito; exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e as autoridades locais e regionais a terem em conta as recomendações 
do Estudo sobre os aspetos económicos dos ecossistemas e da biodiversidade (TEEB), 
pois este estudo destina-se a ser um instrumento de aconselhamento útil, ao serviço dos 
governantes, administradores e gestores locais e regionais; realça a necessidade de 
expandir e intensificar a formação fornecida aos beneficiários dos Fundos Estruturais e de 
Coesão e às administrações locais, regionais e nacionais no domínio da legislação 
europeia e nacional, complexa, relativa à proteção da natureza e à sensibilização para a 
importância da perda da biodiversidade; convida a Comissão a estabelecer mecanismos de 
assistência técnica a fim de promover o conhecimento ao nível regional e local sobre os 
problemas de execução; 

8. Reconhece a importância de uma contratação pública "verde" e considera que deverá ser 
dada mais atenção à utilização dessa contratação, especialmente pelas autoridades 
públicas beneficiárias de fundos da UE; recomenda que as autoridades responsáveis pelos 
sistemas de gestão e controlo criados ao nível dos Estados-Membros para gerir os fundos 
estruturais e de coesão apoiem projetos que respeitem estes procedimentos; 

9. Convida a Comissão e os Estados-Membros a fornecer apoio e orientações sobre parcerias 
no domínio da biodiversidade a fim de sensibilizar e identificar mais possíveis parceiros 
para contribuir para a causa da biodiversidade através de ações positivas; considera 
essencial realizar campanhas de sensibilização e informação sobre a biodiversidade, 
destinadas a todas as idades e categorias sociais, juntamente com as autoridades locais e 
regionais; considera que os programas de formação académica e profissional, e os 
programas destinados aos setores conexos, se devem concentrar mais na proteção da 
biodiversidade, 

10. Requer uma melhor coerência das políticas e uma despistagem dos impactos climáticos e 
ambientais dos instrumentos financeiros da UE, particularmente os Fundos Estruturais e o 
Fundo de Coesão, com vista à realização dos objetivos da Estratégia sobre a 
biodiversidade no horizonte 2020 e da Estratégia Europa 2020; requer uma melhor 
afetação de todos os fundos disponíveis e uma utilização mais eficaz e coordenada dos 
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fundos fornecidos pelos instrumentos da política de coesão, o Programa-quadro de 
investigação e desenvolvimento, o programa LIFE+ e o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER), destinados à proteção do ambiente, à biodiversidade 
e a projetos relacionados com as alterações climáticas, sempre que necessário através do 
fornecimento de apoio técnico adicional; tendo em vista o próximo período de 
programação, requer uma coordenação eficaz entre os cinco fundos do Quadro Estratégico 
Comum (QEC) a fim de assegurar a realização cabal do objetivo de crescimento 
sustentável da União; 

11. Congratula-se com a proposta da Comissão tendo em vista que o Fundo de Coesão invista 
na proteção e recuperação da biodiversidade durante o período de financiamento 
2014-2020; recomenda que o potencial da rede Natura 2000 relativamente às economias e 
mercados de trabalho locais também seja tido em conta; 

12. Apoia um reforço do recurso às avaliações do impacto ambiental, avaliações do impacto 
ao nível da sustentabilidade, avaliações ambientais estratégicas e outros instrumentos a 
fim de que a perda da biodiversidade e os efeitos das alterações climáticas sejam tidos em 
conta na tomada de decisões ao nível regional e local; salienta que todas as regiões 
beneficiarão com os projetos que reconheçam a mitigação das alterações climáticas e a 
proteção contra a perda da biodiversidade, inclusive as regiões menos desenvolvidas; 

13. Reconhece o valor, o conhecimento e o trabalho do setor do voluntariado e solidário em 
favor da proteção da biodiversidade, e pede às administrações regionais e locais que esses 
grupos sejam chamados a intervir no planeamento e consultadoria relativos aos projetos 
através do estabelecimento de parcerias entre as autoridades, o setor privado e as 
organizações não-governamentais; 

14. Realça a necessidade de uma cooperação mais estreita entre as autoridades europeias, 
nacionais, regionais e locais em relação à proteção da biodiversidade e recursos naturais; 
realça a este respeito as possibilidades de obstar à perda da biodiversidade oferecidas pela 
cooperação transfronteiriça, inter-regional e transnacional, e considera que uma melhor 
utilização do potencial da cooperação territorial e dos intercâmbios de informação, 
experiências e boas práticas contribuiria significativamente para a realização desse 
objetivo; salienta que a inclusão de prioridades em matéria de biodiversidade nas 
macroestratégias regionais é uma etapa importante com vista à recuperação e preservação 
da biodiversidade. 
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