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Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 1
Nº 1.

1. Regista a proposta da Comissão de adopção de um plano de acção para a 
gestão sustentável das florestas e salienta que a responsabilidade da UE no 
domínio da política da silvicultura é, e permanecerá, muito limitada; o ponto 
de partida de todas as decisões com impacto nas florestas europeias deve ser o 
de que estas são muito diversas e se deparam com diferentes desafios 
ambientais; o plano de acção da União Europeia para a gestão sustentável das 
florestas, deve, por isso, ser consistente com os compromissos internacionais 
da UE e seus Estados-Membros e pôr a ênfase no princípio de subsidiariedade 
e basear-se nos programas florestais nacionais.

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 2
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Lamenta o facto de que apesar de na última década a superfície florestal da 
Europa ter aumentado em árvores não abatidas, os valores ambientais das 
florestas europeias têm sofrido um sério declínio; solicita à Comissão que 
inclua no seu plano de acção garantias de que o sector florestal não 
contribuirá para a perda e a fragmentação dos habitats naturais e que não 



PE 362.844v01-00 2/10 AM\581907PT.doc

PT

comprometerá a realização pela UE do seu objectivo de fazer parar a perda 
de biodiversidade até 2010.

Or. en

Alteração apresentada por Hélène Goudin

Alteração 3
Nº 1 bis (novo)

1bis. Salienta que a UE não deve promover uma política florestal comum e que 
este domínio constitui uma questão da competência nacional.

Or. sv

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 4
Nº 2

2. Salienta o papel multifuncional da floresta. A silvicultura presta um 
significativo contributo ecológico, social e económico para a realização de 
importantes objectivos da sociedade. Um desenvolvimento sustentável das 
florestas requer uma visão a prazo, pelo que a precaução e a variação devem 
ser importantes pontos de partida. O desafio reside em conservar e melhorar 
os diferentes valores das florestas.

Or. sv

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 5
Nº 2

2. Salienta o papel multifuncional da floresta. Quando se concilia o crescimento 
económico com importantes valores ambientais, tais como a sustentabilidade 
das funções de protecção e da biodiversidade das florestas com o 
desenvolvimento rural, a silvicultura presta um contributo evidente para a 
realização de muitos dos objectivos, tanto do Processo de Lisboa como de 
Gotemburgo. A existência de boas condições para o sector florestal e uma 
forte consciencialização dos diversos objectivos simultâneos da gestão 
florestal são, pois, importantes para que a União atinja vários dos seus 
objectivos ambientais.

Or. en
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 6
Nº 3

3. Salienta que, já hoje, a UE adopta muitas decisões políticas que, de forma 
directa e indirecta, influenciam as florestas e a silvicultura europeia. A 
coordenação pela Comissão de diversos domínios políticos respeitantes às 
florestas é, porém, muito lacunar, tendo dado origem a grandes problemas, 
quer de conciliação dos diversos objectivos ambientais, quer de criação das 
condições necessárias à silvicultura. A (supressão) Comissão deve, pois, 
coordenar a política actual relativa à floresta. O Natura 2000, rede europeia 
que zela pela diversidade biológica e a conservação das espécies, é um 
elemento importante da infra-estrutura verde da União.

Or. sv

Alteração apresentada por Maciej Marian Giertych

Alteração 7
Nº 3

3. Salienta que, já hoje, a UE adopta muitas decisões políticas que, de forma 
directa e indirecta, influenciam as florestas e a silvicultura europeia.
(suprimir). A missão mais importante da Comissão deve, pois, consistir 
(suprimir) na realização de avaliações prévias tendentes a, numa fase precoce, 
ter em conta o modo como diferentes decisões políticas influenciam as 
florestas e a silvicultura europeia. Considera, por isso, que o Comité 
Permanente Florestal deve (suprimir) assumir a responsabilidade de levar a 
cabo essas avaliações.

Or. en
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Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 8
Nº 3

3. Salienta que, já hoje, a UE adopta muitas decisões políticas que, de forma 
directa e indirecta, influenciam as florestas e a silvicultura europeia. A 
coordenação pela Comissão de diversos domínios políticos respeitantes às 
florestas é, porém, muito lacunar, tendo dado origem a grandes problemas, 
quer de conciliação dos diversos objectivos ambientais, quer de criação das 
condições necessárias à silvicultura. A missão mais importante da Comissão 
deve, pois, consistir na coordenação da política actual relativa à floresta e, no 
futuro, na realização de avaliações prévias tendentes a, numa fase precoce, ter 
em conta o modo como diferentes decisões políticas influenciam as florestas e 
a silvicultura europeia. Considera, por isso, que o Comité Permanente 
Florestal deve ser reforçado por forma a incluir uma participação da 
sociedade civil e assumir a responsabilidade de vigiar a execução do plano de 
acção proposto.

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 9
Nº 4

4. Congratula-se com o plano de acção relativo à aplicação da legislação, à
governação e ao comércio no sector florestal (FLEGT) da Comissão, destinado 
a combater os problemas da exploração madeireira ilegal. Esta dá origem, por 
um lado, a graves problemas sociais e ambientais, e por outro, a um 
desequilíbrio no comércio de produtos de madeira e perdas económicas para a 
indústria da silvicultura. Para que o combate ao comércio de madeira abatida 
ilegalmente seja bem sucedido é decisivo eliminar os factores que subjazem ao 
problema, como direitos de propriedade ineficazes, corrupção e pobreza. Um 
regime voluntário de concessão de licenças não é suficiente para resolver o 
problema e reitera, por isso, o seu pedido por uma proposta legislativa geral 
que proíba a importação para a UE de madeira e produtos florestais de 
proveniência ilegal, independentemente do país de origem, tendo como 
objectivo a promoção de uma gestão florestal social e ecologicamente 
responsável em todo o mundo.

Or. en
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 10
Nº 4

4. Congratula-se com o plano de acção relativo à aplicação da legislação, à 
governação e ao comércio no sector florestal (FLEGT) da Comissão, destinado 
a combater os problemas da exploração madeireira ilegal. Esta dá origem, por 
um lado, a graves problemas sociais e ambientais, e por outro, a um 
desequilíbrio no comércio de produtos de madeira e perdas económicas para a 
indústria da silvicultura. Para que o combate ao comércio de madeira abatida 
ilegalmente seja bem sucedido é decisivo eliminar os factores que subjazem ao 
problema, como direitos de propriedade ambíguos, corrupção e pobreza. 
Igualmente, é importante a existência de penas e sanções rigorosas para as 
pessoas e as empresas que se dediquem à exploração madeireira ilegal.

Or. sv

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 11
Nº 4 bis (novo)

4bis. Salienta a importância da existência de um ecossistema florestal intacto 
para conservar a diversidade biológica em consonância com os acordos 
internacionais, como a Convenção sobre a Diversidade Biológica (RIO, 
1992) e o objectivo de inverter o declínio da diversidade biológica o mais 
tardar até 2010 (Conselho Europeu de Gotemburgo, 2001, e Joanesburgo,
2002). Para conseguir realizar esses dois objectivos é da maior importância 
transformar áreas suficientes em reservas naturais, bem como adaptar 
melhor, no contexto do planeamento paisagístico, os métodos de 
conservação florestal aos pressupostos biológicos.

Or. sv

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 12
Nº 4 bis (novo)

4 bis. Constata que uma grande parte da madeira importada para UE provém sob 
a forma de produtos transformados, dos quais alguns são fabricados a partir 
de madeira de cortes ilegais; solicita à Comissão, para facilitar a proibição 
desse tipo de importações de origem ilegal que considere a possibilidade de 
modificar o Código Aduaneiro Comunitário e as regras de origem não 
preferenciais aplicadas à madeira por forma a que o último país no qual foi 
efectuado o fabrico dos produtos a partir de recursos extraídos do meio 
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natural sejam obrigados a ter uma prova da origem legal das matérias-
primas.

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 13
Nº 4 ter (novo)

4 ter. Constata que o sistema do Conselho Internacional de Gestão florestal (FSC) 
é o único sistema internacional de certificação reconhecido 
internacionalmente que é apoiado pelas empresas florestais responsáveis, 
inúmeras organizações de povos indígenas, sindicatos, assim como por 
associações ambientais e sociais nos países produtores de madeira; propõe, 
por conseguinte, que todas as importações de madeira para a UE respondam 
às normas deste sistema e sejam rotuladas como tais.

Or. en

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 14
Nº 5

5. Salienta que, enquanto matéria-prima, a madeira tem características únicas que 
a tornam um recurso natural (supressão) renovável e reciclável. Uma 
utilização acrescida de madeira constitui pois um importante factor na 
mudança de um sistema energético baseado nos combustíveis fósseis. 
Recorda, no entanto, a necessidade de, a nível global, se reduzir a utilização 
de madeira como matéria-prima e de, em muitos países da UE, se tornar 
mais eficiente o consumo dos produtos florestais. 

Or. sv

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 15
Nº 5

5. Salienta que, enquanto matéria-prima, a madeira tem características únicas que 
a tornam um recurso natural verdadeiramente renovável e reciclável. O 
aumento da utilização de madeira destinada, por exemplo, à construção civil, 
ao fabrico de papel, a materiais de embalagem e energia, pode contribuir para 
substituir a utilização de recursos naturais não renováveis e alargar o ciclo de 
vida do carbono. A utilização sustentável da madeira que respeite 
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devidamente a biodiversidade e a equidade social pode, por isso, ser um 
factor importante para a UE poder respeitar os compromissos que assumiu na 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e no
Acordo de Quioto.

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 16
Nº 5 bis (novo)

5 bis. Sublinha a importância da diversidade das investigações efectuadas no 
domínio da madeira para que a União Europeia cumpra os seus objectivos 
em matéria de competitividade e de ambiente; constata que a madeira, 
enquanto matéria-prima, contém ainda numerosos componentes químicos 
por explorar, em relação aos quais convém dedicar suficientes recursos para 
à investigação e ao desenvolvimento das suas utilizações no mercado; 

Or. fi

Alteração apresentada por Maciej Marian Giertych

Alteração 17
Nº 6

6. Chama igualmente a atenção para as regiões que, repetidamente, são afectadas 
por grandes incêndios florestais, manifestando a sua solidariedade para com as 
mesmas. No entanto, é importante notar que, tanto os problemas de incêndios 
como os pressupostos para o combate aos mesmos são muito diversos entre os 
Estados-Membros. (suprimir) A experiência demonstra que o empenho e o 
envolvimento locais são decisivos para uma prevenção e um combate eficaz 
dos incêndios.

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 18
Nº 6

6. Chama igualmente a atenção para as regiões que, repetidamente, são afectadas 
por grandes incêndios florestais, manifestando a sua solidariedade para com as 
mesmas. No entanto, é importante notar que, tanto os problemas de incêndios 
como os pressupostos para o combate aos mesmos são muito diversos entre os 
Estados-Membros. Mesmo que o programa "Forest Focus" constitua uma 
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ajuda importante para as zonas atingidas, a experiência demonstra que o 
empenho e o envolvimento locais são decisivos para uma prevenção eficaz dos 
incêndios, assim como por uma modificação das práticas silvícolas, 
nomeadamente o abandono da monocultura de matérias inflamáveis como 
os eucaliptos.

Or. en

Alteração apresentada por María Esther Herranz García e Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 19
Nº 6 bis (novo)

6bis. Salienta que, actualmente, o grosso das ajudas afectadas pela UE à
prevenção de incêndios provém da política de desenvolvimento rural, mas 
lamenta a falta de coordenação entre os programas realizados a nível 
regional ou nacional, coordenação essa que importaria reforçar através do 
estabelecimento de linhas estratégicas comunitária, tendo em vista uma 
maior sintonia entre as medidas de prevenção efectuadas pelas diversas 
administrações nacionais e/ou governos locais. 

Or. es

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 20
Nº 6 ter (novo)

6ter. Solicita à Comissão que recomende, a cada região, a elaboração de uma 
estratégia global na luta contra os incêndios e a coordenação com os 
Estados. Esta estratégia de prevenção deve incluir a relação entre a 
agricultura e o meio florestal, os riscos existentes na zona em causa e os 
meios preventivos para lhes fazer face.

Or. es

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 21
Nº 6 quater (novo)

6quater. Salienta que a reflorestação é um instrumento fundamental na luta 
contra a desertificação e a seca. Consequentemente, importa 
financiar acções e estratégias tendentes à reflorestação, nas quais 
participem a UE, os Estados-Membros, as regiões, os municípios e as 
cidades. Esta reflorestação deve ser quantificada, avaliada e 
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acompanhada no que se refere ao seu alcance e características. 

Or. es

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 22
Nº 6 quinquies (novo)

6quinquies. Pede que se desenvolvam e investiguem novas tecnologias aplicáveis 
à prevenção e à extinção de incêndios via satélite e através dos 
sistemas tecnológicos mais modernos, para as aplicar, não só às 
florestas mas também à protecção civil dos cidadãos.

Or. es

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 23
Nº 7

7. Salienta a importância da diversidade das práticas silvícolas, no respeito das 
especificidades regionais em termos de fertilidade do solo, condições 
climáticas e diferentes sistemas florestais. Há que dar primazia aos métodos 
de gestão que estejam mais bem adaptados às condições naturais e às 
necessidades dos pequenos proprietários e que sejam mais consonantes com 
a preservação da biodiversidade. Deve ser dada prioridade à investigação e 
ao desenvolvimento de métodos alternativos, em que o corte não selectivo, as 
monoculturas e os meios artificiais sejam evitados na medida do possível;  

Or. sv

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 24
Nº 7

7. Sublinha a importância do Programa Natura 2000, que é uma rede da UE que 
zela pela diversidade biológica e a preservação das espécies. (suprimir). O 
empenho dos proprietários florestais sobre as necessidades de conservação 
da sua própria floresta é um pressuposto indispensável para o êxito do 
Programa Natura 2000 e outras acções que visam a diversidade biológica.

Or. en
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Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 25
Nº 7 bis (novo)

7 bis. Lamenta que a comunicação da Comissão não faça qualquer referência às 
últimas florestas antigas que subsistem na UE; considera que estas florestas 
têm um valor único em termos de biodiversidade, contendo centenas de 
espécies ameaçadas, das quais inúmeras são próprias deste meio e não 
sobrevivem nas florestas plantadas; insta, por conseguinte, a UE a tomar 
rapidamente medidas para proteger as florestas antigas que ainda restam. 

Or. en

Alteração apresentada por Caroline Lucas e Satu Hassi

Alteração 26
Nº 7 ter (novo)

7 ter. Insiste na necessidade de encontrar um equilíbrio mais justo entre os 
aspectos económicos, sociais e ambientais das diversas funções das 
florestas; constata que uma má gestão do sector florestal conduziu a 
conflitos sociais com as populações ligadas às florestas, nomeadamente com 
os Sami; sublinha, portanto, a necessidade de envolver na gestão das 
florestas todas as partes, incluindo a população local e as organizações não 
governamentais ou sociais; considera, por outro lado, que é necessário 
tomar medidas urgentes para proteger os direitos correntes sobre a terra e o 
modo de vida das populações ligadas à floresta na Europa; 

Or. en

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 27
Nº 7 bis (novo)

7bis. Verifica que o novo instrumento financeiro para o meio ambiente (LIFE +) 
é fundamental para proteger o parque florestal europeu mediante medidas 
de acompanhamento e de prevenção dos factores que contribuem a sua 
deterioração, incluindo os incêndios.

Or. es


