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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. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão sobre a Estratégia de Biodiversidade 
2020 e constata que as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, as ameaças de 
espécies invasoras e o consumo excessivo dos recursos naturais são desafios 
transnacionais e transregionais que afetam cada um dos cidadãos da UE, quer habitem 
num ambiente urbano quer numa área rural, e que é necessária uma ação urgente a todos 
os níveis de governo para mitigar esses efeitos;

2. Reconhece que a construção de infraestruturas e a urbanização são os fatores mais 
significativos da fragmentação dos ecossistemas e dos habitats; solicita os governos locais 
e regionais que considerem essa ameaça aos ecossistemas e habitats nos seus projetos de 
planeamento e desenvolvimento quer de grande quer de pequena escala; apoia mais 
reformas e o recurso a políticas de desenvolvimento regional e local suscetíveis de 
produzir  benefícios em termos de biodiversidade e  travar a perda adicional de habitats;

3. Reconhece que a «economia verde» é uma forma de criar competências e emprego e 
solicita que a mesma seja apoiada com financiamento que contribua para o 
desenvolvimento de capacidades a nível local, bem como dos conhecimentos locais e 
tradicionais tendo em vista a proteção da biodiversidade; realça que aproximadamente 
30 % do total das dotações afetas à Política de Coesão para 2007-2013 estão disponíveis 
para as atividades com impacto específico sobre o crescimento sustentável; encoraja os 
Estados-Membros e as regiões, no contexto da luta contra a perda da biodiversidade, a 
intensificarem esforços visando o investimento no capital natural e a usarem os fundos da 
Política Regional para a prevenção de riscos naturais como um elemento de preservação 
dos recursos naturais e adaptação às alterações climáticas;

4. Reconhece a necessidade de promover as infraestruturas ecológicas e a ecoinovação no 
sentido de criar uma economia mais verde; exorta a Comissão, os Estados-Membros e as 
autoridades locais e regionais a terem em consideração as recomendações contidas no 
estudo «Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB)», já que este estudo 
pretende ser uma ferramenta útil de aconselhamento para os decisores políticos, 
administradores e gestores locais e regionais; salienta a necessidade de formar os 
beneficiários dos Fundos Estruturais e de Coesão e os governos locais e regionais para 
lidarem com a complexa legislação europeia e nacional que visa proteger a natureza e
aumentar a sensibilização para a importância da perda de biodiversidade;

5. Solicita que os instrumentos de financiamento da UE, nomeadamente os Fundos 
Estruturais e o Fundo de Coesão, reflitam uma maior coerência das políticas, bem como 
uma proteção acrescida do clima e do ambiente a fim de alcançar os objetivos 
preconizados na Estratégia de biodiversidade da UE para 2020;

6. Apoia o recurso a Avaliações do Impacto Ambiental (AIA), Avaliações do Impacto na 
Sustentabilidade (AIS), Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE) e outros instrumentos 
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para que se tenham em consideração a perda de biodiversidade e os efeitos das alterações 
climáticas nas tomadas de decisão regionais e locais; salienta que todas as regiões 
beneficiarão de projetos que contemplam a mitigação do impacto das alterações climáticas 
e a proteção da perda de biodiversidade, incluindo as regiões menos desenvolvidas;

7. Reconhece o valor e o conhecimento do setor de voluntariado e da comunidade, bem 
como o respetivo trabalho desenvolvido, em matéria de proteção da biodiversidade e 
solicita aos governos regionais e locais para associarem estes grupos ao planeamento e à 
consultoria de projetos;


