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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 

Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Julga conveniente a incorporação na estratégia de incentivos para a preservação e gestão 

das florestas, e agradece a comunicação da Comissão sobre uma nova estratégia europeia 

para as florestas, tendo em conta que – em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade – é necessário contar com uma estratégia comum global e coerente para 

prevenir e gerir as catástrofes florestais; 

2. Apela aos Estados-Membros para que considerem a inclusão do pagamento de serviços 

ambientais como incentivos para a gestão florestal; nota que uma gestão florestal 

sustentável tem um impacto positivo sobre a prevenção de incêndios, a biodiversidade e a 

preservação, e é fundamental para o desenvolvimento económico, especialmente nas 

zonas rurais e nas regiões periféricas;  

3. Destaca que, nomeadamente na região mediterrânica, os incêndios florestais são um 

fenómeno recorrente, que é causa e consequência das alterações climáticas; observa que as 

tempestades, incêndios e pragas florestais são desastres naturais que podem ser 

minimizados por meio de técnicas silvícolas e que, a par com uma melhor gestão florestal, 

deveriam fomentar-se ações específicas, como a introdução do pastoreio ou a criação de 

mosaicos agroflorestais, políticas que deveriam ser incluídas na política agrícola comum, 

tanto através do primeiro pilar (zonas de pastagem) como do segundo pilar 

(desenvolvimento rural); 

4. Considera importante promover a aplicação do conceito de bioeconomia para favorecer a 

viabilidade económica das cadeias produtivas florestais através da inovação e da 

transferência tecnológica e, nesta perspetiva, dar um maior apoio aos produtos florestais 

não lenhosos; 

5. Salienta a necessidade de observar também a oportunidade de reutilização e o uso 

eficiente dos materiais florestais, tanto como fonte de redução do défice da balança 

comercial da União como de contribuição para a redução da gestão não sustentável e a 

preservação do ambiente, bem como de redução da desflorestação em países terceiros; 

6. Sublinha a necessidade de que os planos de gestão florestal não se convertam em novas 

cargas burocráticas acrescentadas que dificultem a utilização sustentável das florestas 

europeias; apela, portanto, aos Estados-Membros para que revejam a implementação dos 

planos de gestão florestal, tendo em conta os princípios da proporcionalidade, do «think 

small first», e prevendo a utilização da fórmula da declaração de responsabilidade por 

parte do gestor. 


