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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 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. Saúda a Comunicação da Comissão e considera-a um bom ponto de partida para uma 
abordagem mais focalizada com vista à realização do objectivo biodiversidade 2010, e 
subscreve a opção de enfatizar o reforço da aplicação da política e das medidas existentes;

2. Refere que a Política Agrícola Comum (PAC) e a dinâmica de desenvolvimento a ela 
associada de especialização e intensificação por um lado e, por outro, a marginalização e o 
abandono de determinadas terras têm contribuído nos últimos decénios para uma perda 
considerável de biodiversidade;

3. Refere a multiplicidade de espécies e de diversidade genética das culturas e dos animais 
no domínio agrícola e defende a preservação e o reforço dessa diversidade;

4. Assinala que a oferta de produtos agrícolas no mercado não reflecte completamente a 
diversidade de espécies e variedades, pelo que defende a promoção da diversidade na 
oferta de produtos agrícolas destinados à comercialização directa, mas também à 
comercialização em cooperação com os retalhistas e com a indústria transformadora;

5. Regista que os produtores agrícolas e os criadores de variedades regionais carecem de 
segurança jurídica para a produção e comercialização; por isso, solicita a transposição 
imediata da Directiva 98/95/CE, na qual se exige uma base legal que permita - no quadro 
da legislação em matéria do comércio de sementes - a conservação das variedades 
ameaçadas de erosão genética através da sua utilização "in situ" e nas explorações;

6. Considera que os principais factores por detrás da perda de biodiversidade são: as 
alterações climáticas, a degradação do ambiente, a utilização de métodos de produção 
agrícola intensivos e a gestão inadequada dos recursos florestais e aquáticos;

7. Lembra que a manutenção da diversidade das paisagens rurais europeias é fundamental, 
não só para a manutenção dos serviços prestados por uma agricultura sustentável, mas 
também para a manutenção do fluxo genético entre as populações da fauna e da flora 
selvagens;

8. Lembra que a promoção das Denominações de Origem Protegida e das Indicações 
Geográficas Protegidas tem um papel muito importante na protecção das especialidades 
regionais, de toda a cultura rural a elas associada, e das respectivas práticas agrícolas 
ancestrais que permitem a preservação do património paisagístico e dos sistemas agrícolas 
rurais como habitats de muitas espécies selvagens;

9. Refere que, em 1992, se conferiu um impulso à integração da protecção da biodiversidade 
na PAC e que, posteriormente, a reforma de 2003 introduziu medidas como a 
condicionalidade, o pagamento único por exploração (dissociação) e o desenvolvimento 
rural, que trouxeram benefícios à biodiversidade;
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10. Chama a atenção para o novo regulamento sobre desenvolvimento rural (período de 
programação 2007-2013), que prevê, nomeadamente, o financiamento da Natura 2000, 
contém medidas agro-ambientais e medidas de preservação dos recursos genéticos na 
agricultura e de apoio a uma gestão sustentável das florestas, e que mantém os 
pagamentos destinados às regiões que apresentam desvantagens naturais;

11. Assinala que os recursos financeiros disponibilizados no quadro das Perspectivas 
Financeiras para 2007-2013 para o Fundo de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo 
de Coesão e os Fundos Estruturais e Life+ conferem a possibilidade de continuar a 
financiar, com carácter prioritário, os projectos de biodiversidade e a rede Natura 2000; 

12. Deplora, todavia, que a proposta da Comissão, apoiada pelo Parlamento, de prever uma 
verba suplementar de 20 mil milhões de EUR destinada à política de desenvolvimento 
rural ao abrigo do quadro financeiro para 2007-2013 não tenha sido aceite pelo Conselho, 
tanto mais que esta verba poderia ter sido especificamente utilizada para alargar e 
aprofundar as medidas em favor da biodiversidade;

13. Lamenta que as disponibilidades financeiras do FEADER se revelem profundamente 
insuficientes para fazer face à sua actuação desejável ao nível da gestão da Rede Natura 
2000, dependente da actividade agro-florestal, sendo particularmente deficitário o 
proposto apoio à melhoria do conhecimento e à monitorização;

14. Propõe que a biodiversidade se converta num dos princípios orientadores do “controlo de 
saúde” da PAC previsto para 2008;

15. Considera necessário utilizar o "controlo de saúde” de 2008 para avaliar a eficácia das 
várias medidas em prol da biodiversidade, especialmente medidas no sector da 
silvicultura, e para lidar adequadamente com défices neste domínio;

16. Considera que, enquanto utilizadora da biodiversidade, cabe à agricultura desempenhar 
um papel essencial na gestão e manutenção dessa mesma biodiversidade; entende que a 
PAC deve doravante promover modelos de produção sustentáveis que, sendo 
economicamente viáveis, permitam agir sobre o ambiente e sobre a valorização e a 
reabilitação da biodiversidade do maior número de espécies animais, vegetais e 
microbianas;

17. Defende a promoção de parcerias de cooperação (locais/regionais) entre os proprietários e 
os arrendatários das terras, as organizações de protecção da natureza, as autoridades e os 
centros de competência, de modo a poderem cooperar na procura de soluções locais para 
os problemas da biodiversidade, adoptando uma abordagem de baixo para cima;

18. Refere a necessidade de empreender iniciativas concebidas à medida, tendentes a 
promover a biodiversidade nos novos Estados-Membros da União Europeia, e enaltece a 
dependência mútua entre os serviços ecossistémicos, como a preservação do património 
paisagístico, e as actividades económicas, como o turismo;

19. Solicita que a produção e a utilização de biomassa para a produção de energia e como 
combustível sejam imperativamente transformadas numa oportunidade para aumentar a 
biodiversidade na agricultura; isto tem de reflectir-se também no financiamento da 
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investigação através do sétimo programa-quadro de investigação e no empenho para que a 
produção de biomassa não implique uma redução da biodiversidade, tanto dentro como 
fora da União Europeia;

20. Solicita à Comissão que estude a forma de incluir aspectos relativos à biodiversidade num 
eco-certificado, tendo, no entanto, os seguintes cuidados: ponderar a exequibilidade 
efectiva dos futuros eco-certificados; não prejudicar as regras do mercado comum com a 
criação de distorções de concorrência entre produtos dos Estados-Membros; não pôr em 
causa a competitividade dos produtos comunitários face a concorrentes de países terceiros;

21. Lamenta a escassa atenção dispensada aos aspectos relativos à biodiversidade em acordos 
comerciais bilaterais e multilaterais; defende a integração da dimensão relativa à 
biodiversidade no comércio internacional e nos esforços mundiais de conversão de 
modelos de produção e de consumo não sustentáveis; por isso, exorta a Comissão e os 
Estados Membros a tomarem como primeira prioridade o reconhecimento dos factores de 
carácter não comercial nas negociações da OMC em curso;

22. Saúda a vontade explícita de levar a cabo acções em prol da preservação da 
biodiversidade à escala mundial, em particular no domínio da cooperação para o 
desenvolvimento;

23. Apoia os projectos existentes de desenvolvimento de indicadores objectivos de
monitorização e avaliação da biodiversidade e insta a Comissão a assegurar o 
cumprimento das obrigações assumidas pela UE na Convenção sobre a Diversidade 
Biológica (CDB), concretamente, a utilização e conservação sustentáveis da 
biodiversidade e a repartição justa dos benefícios daí resultantes, a empenhar-se para que 
o material de referência de variedades e espécies só seja armazenado em países vinculados 
pela CDB, e a harmonizar as informações disponíveis e a utilizar as redes existentes;

24. Chama a atenção para a necessidade de fornecer ao público informações sobre as acções 
da UE destinadas a proteger a biodiversidade e sobre os benefícios económicos e sociais 
dessa protecção;

25. Entende que deve ser racionalizada e simplificada a obrigação vigente de prestar 
informação, e que esta obrigação não deverá, no futuro, agravar a carga administrativa;

26. Considera que a sociedade da UE na globalidade - incluindo os sectores empresarial e 
educativo - se deve envolver no processo de protecção da biodiversidade;

27. Saúda a intenção de prever, num relatório anual ao Parlamento e ao Conselho, os 
progressos registados na implementação do plano de acção em apreço.
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