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Proposta de resolução

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 1
Considerando B

B. Considerando que existem poucos indicadores adequados para avaliar correctamente 
em que medida os imperativos impostos pela protecção da diversidade biológica estão 
a ser respeitados na execução das diferentes políticas, de que um dos mais destacados 
é o indicador comum relativo às aves de terras agrícolas,

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 2
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Salienta o valor intrínseco da biodiversidade e a urgência de a proteger de uma 
maior degradação em consequência da influência e da ingerência do Homem, 
incluindo, ainda que de forma não exaustiva, a exploração, as alterações climáticas 
e a perda de habitats; 
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Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 3
Nº 3

3. Reconhece (supressão) a importância vital de ecossistemas saudáveis para a 
prosperidade e o bem-estar na União Europeia e em todo o mundo;

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 4
Nº 3

3. (Não se aplica à versão portuguesa.) 

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 5
Nº 4

4. Sublinha que (supressão) as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade estão 
estreitamente ligadas e são igualmente importantes;

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 6
Nº 5

5. Reitera a necessidade premente de realizar esforços para cumprir os compromissos 
assumidos de travar a perda de biodiversidade na UE até 2010 (pelo Conselho 
Europeu de Gotemburgo em 2001, na estratégia de desenvolvimento sustentável e no 
sexto programa de acção em matéria de ambiente); sublinha a urgência de intensificar 
e coordenar esforços para travar esta tendência, principalmente tendo em conta o 
escasso tempo que resta para cumprir os compromissos de 2010; apoia a abordagem 
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integradora proposta pela Comissão na sua Comunicação, nos termos da qual a 
redução da perda da biodiversidade deve fazer parte de todas as políticas da UE 
pertinentes;

Or. fi

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 7
Nº 6

6. Reconhece a potencial importância do conceito emergente de serviços ecossistémicos,
que a Comissão promove na sua comunicação, enquanto instrumento para incluir o 
valor económico da biodiversidade noutras áreas políticas, e sugere que a 
manutenção de serviços ecossistémicos se deve tornar um objectivo fundamental de 
todas as políticas horizontais e sectoriais da União Europeia; adverte, todavia, contra 
a redução do valor da biodiversidade para fins de que o Homem possa beneficiar, 
ou contra a concepção da perda da biodiversidade como uma problema estritamente 
económico;

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 8
Nº 8 bis (novo)

8 bis. Convida a Comissão, neste contexto, a estudar e a propor medidas práticas,
destinadas a internalizar os custos da perda da biodiversidade nas actividades com 
um impacto negativo significativo sobre a biodiversidade;

Or. en

Alteração apresentada por Marios Matsakis

Alteração 9
Nº 9 bis (novo)

9 bis. Destaca a importância de incluir na rede Natura 2000 zonas situadas nos países e 
territórios ultramarinos, colocados sob a soberania de Estados-Membros da UE; 

Or. en
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Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 10
Nº 10

10. Sublinha a importância de novas medidas, centradas na protecção das espécies 
ameaçadas, e reconhece, neste contexto, a importância de alargar a utilização dos 
planos de acção relativos às espécies; salienta que os habitats e as espécies 
merecedoras de protecção, em conformidade com a directiva, devem ser sujeitos a 
um exame científico e periódico;

Or. fi

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 11
Nº 11 bis (novo)

11 bis. Reconhece que, enquanto a captura e o comércio de animais vivos continuam a 
representar uma ameaça à biodiversidade, a Europa possui igualmente várias 
instituições zoológicas e outras organizações que, através de programas de criação e 
de medidas de conservação “in situ”, demonstram estar habilitadas a desempenhar 
um papel na preservação da sobrevivência de certas espécies ameaçadas;

Or. en

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 12
Nº 12

12. Reconhece que o ordenamento do território e a exploração das espécies selvagens 
(através da caça e da pesca) são importantes factores de destruição da biodiversidade e 
dos serviços ecossistémicos; sublinha, em particular, as ameaças que a agricultura 
intensiva e o abandono das terras representam para os solos agrícolas e as florestas de 
elevado valor natural; reconhece as ameaças que as práticas ecologicamente 
insustentáveis, incluindo a pesca ilegal, representam para as populações de peixes, as 
espécies não alvo e os habitats marinhos; reconhece as ameaças que as utilizações não 
sustentáveis do meio marinho, incluindo as práticas ilegais, representam para as 
populações de peixes, as espécies não alvo e os habitats marinhos;

Or. es
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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 13
Nº 12.

12. Reconhece que o ordenamento do território e a exploração das espécies selvagens 
(através da caça e da pesca) são importantes factores de destruição da biodiversidade e 
dos serviços ecossistémicos; sublinha, em particular, as ameaças que a agricultura 
intensiva e o abandono das terras representam para os solos agrícolas e as florestas de 
elevado valor natural; reconhece as ameaças que as práticas ecologicamente 
insustentáveis, incluindo a pesca ilegal e a pesca que emprega tecnologias destrutivas 
e não selectivas, representam para as populações de peixes, as espécies não alvo e os 
habitats marinhos;

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 14
Nº 13 bis (novo)

13 bis. Mostra-se apreensivo face à redução da diversidade entre os animais de criação e as 
variedades vegetais; solicita, por isso, a imediata transposição da Directiva do 
Conselho 98/95/CE1, que estabelece uma base jurídica que permite, no quadro da 
legislação sobre a comercialização de sementes, a conservação, através de uma 
utilização “in situ” e nas explorações agrícolas, de variedades ameaçadas de erosão 
genética;

Or. en

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 15
Nº 14

14. Salienta a importância da aplicação oportuna e eficaz da directiva-quadro sobre a 
água, a fim de conseguir obter um "bom estado ecológico" da água doce, e da 
recomendação sobre a gestão integrada das zonas costeiras; insta os 
Estados-Membros a utilizarem os instrumentos económicos previstos nos artigos 5º 
e 9º da Directiva-Quadro “Água”, a fim de encorajar a utilização cuidadosa deste 
recurso escasso e providenciar por uma base financeira saudável para a aplicação 
de planos de gestão de bacias hidrográficas; destaca a importância da elaboração de 
uma directiva-quadro ambiciosa sobre o meio marinho para que este possa atingir um 
"bom estado ambiental"; insiste na necessidade de que a próxima estratégia para o 

  
1 JO L 25 de 1.2.1999, p.1.
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meio marinho tenha por objectivo fundamental e prioritário a manutenção da 
biodiversidade e dos serviços ecossistémicos;

Or. en

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 16
Nº 16

16. Reconhece a ameaça que representam para os ecossistemas certos pesticidas, 
retardadores de chama e outros produtos químicos persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicos; sublinha, neste contexto, a importância que reveste a efectiva implementação
(supressão) do programa REACH; sublinha a necessidade de controlar a 
bioacumulação de tais poluentes através da utilização de grandes predadores na terra, 
nas águas doces e nos mares; considera, além disso, que se deve dispensar uma 
atenção especial aos danos associados à utilização de pesticidas, já que são 
concebidos para ser tóxicos e são utilizados no ambiente; refere que a nova 
legislação europeia sobre pesticidas – proposta de regulamento relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (COM(2006)0388 – 2006/0136(COD)); 
proposta de uma directiva-quadro sobre a utilização sustentável dos pesticidas 
(COM(2006)0372 – 2006/0132(COD)); estratégia temática sobre a utilização 
sustentável dos pesticidas (COM(2006)0373 – 2007/2006(INI)) – devem 
providenciar por que a perda da biodiversidade à escala europeia não aumente em 
consequência da utilização de pesticidas;

Or. en

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 17
Nº 18 bis (novo)

18 bis. Salienta que a imunocontracepção poderia desempenhar um papel decisivo no 
controlo das espécies exóticas invasoras (EEI) de mamíferos e refere a importante 
investigação actualmente em curso nesta área; insta a Comissão a conceder 
financiamento à investigação europeia sobre imunocontracepção e a lançar um 
convite à apresentação de propostas de projectos; assinala que o programa LIFE + 
é um dos quadros existentes susceptível de ser utilizado de forma mais eficaz para 
encorajar acções respeitantes às espécies EEI;

Or. en
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Alteração apresentada por Andres Tarand

Alteração 18
Nº 18 bis (novo)

18 bis. Solicita à Comissão que tome medidas tendentes à proposta de legislação que proíba 
a introdução de espécies exóticas na União Europeia;

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 19
Nº 19.

19. Chama a atenção para os efeitos por vezes desastrosos que os organismos exóticos 
causam no ecossistema marinho; requer a tomada de medidas urgentes para 
impedir a introdução de organismos através de águas de lastro, e insta os 
Estados-Membros a aplicar a Convenção Internacional sobre o controlo e a gestão das 
águas de lastro e sedimentos dos navios no âmbito da OMI; 

Or. nl

Alteração apresentada por Avril Doyle e Adamos Adamou

Alteração 20
Nº 20

20. Realça a importância de aplicar exaustivamente o quadro legislativo da União 
Europeia sobre organismos geneticamente modificados; salienta os potenciais riscos 
para a biodiversidade resultantes da produção à escala industrial de sementes 
geneticamente modificadas, e solicita à Comissão que avalie o impacto sobre os 
ecossistemas europeus;

Or. en

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 21
Nº 21

21. Apoia firmemente a efectiva aplicação da Convenção sobre a Diversidade Biológica 
(CDB) e insta os dirigentes da União Europeia a agir em conformidade; salienta a 
importância de executar os programas de trabalho da CDB, nomeadamente os que 
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dizem respeito às zonas protegidas; sublinha a necessidade de concluir os trabalhos 
sobre o regime internacional de acesso aos recursos genéticos e repartição dos 
benefícios; salienta que se deve reforçar a solidez e a sinergia dos acordos 
internacionais sobre o meio ambiente;

Or. fi

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 22
Nº 21

21. Apoia firmemente a efectiva aplicação da Convenção sobre a Diversidade Biológica 
(CDB) e insta os dirigentes da União Europeia a agir em conformidade; salienta a 
importância de executar os programas de trabalho da CDB, nomeadamente os que 
dizem respeito às zonas protegidas; sublinha a necessidade de concluir os trabalhos 
sobre o regime internacional de acesso aos recursos genéticos e repartição dos 
benefícios; propõe que os países terceiros que beneficiem de subsídios da UE 
respeitem as políticas da UE sobre biodiversidade; 

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 23
Nº 23

23. Chama a atenção para a ameaça que a pesca de arrasto pelo fundo e outras práticas de 
pesca insustentáveis representam para a biodiversidade; toma nota da recente decisão 
da Assembleia-Geral das Nações Unidas a este respeito; (supressão) sugere que a 
Comissão trabalhe lado a lado com as Nações Unidas e com as organizações 
regionais pertinentes de gestão das pescas, onde elas existam, no propósito de 
adoptar e aplicar medidas de gestão a toda a actividade de pesca levada a cabo no
alto mar, incluindo a utilização de redes de arrasto; insta, além disso, a Comissão a 
providenciar pela aplicação urgente de medidas destinadas a proteger importantes 
habitats do alto mar de práticas de pesca destrutivas, incluindo a pesca de arrasto 
pelo fundo;

Or. en
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Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 24
Nº 23

23. Chama a atenção para a ameaça que a pesca de arrasto pelo fundo representa para a 
biodiversidade sobre determinados habitats marinhos, como os recifes de coral e as 
montanhas e chaminés submarinas; toma nota da recente decisão da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas a este respeito; insta a Comissão a continuar a 
apresentar (supressão) propostas legislativas sobre a protecção destes habitas nas 
águas da União Europeia; sugere que a Comissão continue a trabalhar lado a lado 
com as Nações Unidas e as organizações regionais de pesca para a aplicação urgente 
de medidas destinadas a proteger das práticas pesqueiras destrutivas importantes 
habitats existentes em águas profundas no alto mar;

Or. es

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 25
Nº 23 bis (novo)

23 bis. Recorda, neste contexto, o recente pacote de medidas que a UE apresentou à ONU, 
que visa assegurar que a pesca de arrasto susceptível de causar efeitos adversos 
sobre os ecossistemas vulneráveis seja objecto de avaliação antes da respectiva 
autorização, e que as referidas medidas sejam aplicadas no âmbito das organizações 
regionais de pesca (ORP) e, no caso de zonas ainda não reguladas por estes 
organismos, pelos Estados do pavilhão dos navios afectados;

Or. es

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 26
Nº 29

29. Reconhece a existência da "pegada ambiental" que as trocas comerciais da UE deixam 
na biodiversidade e nos serviços ecossistémicos dos países terceiros; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a identificarem os principais efeitos do comércio sobre a 
biodiversidade e os serviços ecossistémicos, sobretudo através de avaliações de 
impacte sobre o desenvolvimento sustentável; salienta a importância de adoptar 
medidas para reduzir o impacte ambiental da globalização, no âmbito dos acordos 
multilaterais, regionais e bilaterais de comércio livre; salienta que as políticas 
europeias não devem originar a redução da biodiversidade em países terceiros;

Or. en
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Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 27
Nº 32

32. Enaltece a abordagem, baseada na sustentabilidade dos recursos, dos novos acordos 
de parceria no domínio da pesca, a importância que conferem a uma cultura de 
pesca sustentável num país terceiro e o constante aumento do financiamento 
comunitário concedido aos planos nacionais de pesca dotados de critérios 
sustentáveis nos referidos países, a contribuição com fins científicos e a formação, e 
as ajudas tendentes a favorecer a sua inclusão nas ORP, assim como os 
investimentos no âmbito destes acordos para instaurar tecnologia de ponta a fim de 
melhorar o controlo; não pode deixar de reconhecer a influência, absolutamente 
objectiva e quantificável, que os acordos de pesca têm tido no passado para que as
populações de muitos países menos desenvolvidos tenham um melhor acesso aos 
seus próprios recursos haliêuticos, na criação de emprego nas zonas costeiras 
devido à actividade da frota comunitária, e na melhoria do seu equilíbrio financeiro 
em consequência do estabelecimento em terra de instalações frigoríficas e de 
indústrias do sector da transformação, assim como nos benefícios que o contacto 
com frotas sujeitas a regulamentação rigorosa, como as frotas comunitárias, têm 
representado para a progressiva evolução da abordagem em matéria de gestão das 
pescas;

Or. es

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 28
Nº 36

36. Reconhece o imenso desafio representado pela necessidade de compreender a 
biodiversidade; manifesta-se profundamente preocupado pelo facto de ser demasiado 
baixo o nível dos recursos dedicados à investigação sobre a biodiversidade e os 
ecossistemas, tendo em conta a importância decisiva dessa matéria para a nossa 
prosperidade e bem-estar; insta a que seja atribuída maior prioridade ao financiamento 
da investigação da biodiversidade, tanto a nível comunitário (7° PQ), como nos 
programas nacionais de investigação; reconhece a necessidade de reforçar a 
consciência da opinião pública para a importância da biodiversidade;

Or. en
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 29
Nº 37

37. Reconhece a necessidade de mecanismos mais eficazes para que o conjunto de dados 
relativos à biodiversidade e aos serviços ecossistémicos influencie mais as políticas a 
nível comunitário, internacional e dos Estados-Membros; apoia a proposta de criação 
de um novo mecanismo da UE de consultoria científica e independente para esse fim, 
tomando em devida conta as disposições existentes; exorta a Comissão a preparar
estudos e avaliações sobre o impacto da produção de energia renovável sobre a 
biodiversidade e sobre as alterações relativas à biodiversidade nas zonas urbanas, 
incluindo os impactos positivos e negativos resultantes do surgimento de novas 
espécies no espaço urbano;

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 30
Nº 37 bis (novo)

37 bis.  Mostra-se apreensivo face à diminuição das populações de um grande número de 
espécies de peixes, e pelo facto de os pareceres científicos do CIEM não serem 
tomados em consideração, ou o serem apenas em parte, aquando da fixação anual
das TAC; reconhece que os pareceres científicos não constituem um ditame político, 
mas entende que devem existir razões de peso e argumentos válidos para não seguir 
esses pareceres; nesse caso, cabe à Comissão e ao Conselho defender também que o 
princípio do rendimento máximo sustentável (MSI) é efectivamente respeitado 
dentro da União Europeia;

Or. nl

Alteração apresentada por Carmen Fraga Estévez

Alteração 31
Nº 39

39. Insiste na responsabilidade dos Estados-Membros pela utilização de todas as 
possibilidades oferecidas a título da PAC, da PCP, dos Fundos Estruturais e de 
Coesão, do Programa LIFE+ e do 7° Programa-Quadro, de acordo com os seus 
respectivos objectivos e prioridades, bem como pela afectação de recursos nacionais; 
insta a que sejam tidas mais em conta as necessidades financeiras na revisão 
orçamental de 2008-2009, durante a qual deverá ser avaliada a suficiência e 
disponibilidade dos financiamentos da UE atribuídos à biodiversidade, com destaque 



PE 378.729v01-00 12/13 AM\631307PT.doc

PT

para Natura 2000;

Or. es

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 32
Nº 39 bis (novo)

39 bis. Chama a atenção para as possibilidades existentes ao abrigo da directiva relativa à 
responsabilidade ambiental para dar aplicação ao princípio do poluidor-pagador, e 
exorta os Estados-Membros a fazerem uso dessas possibilidades para financiarem 
medidas que contribuam para alcançar os objectivos ambientais, incluindo os 
objectivos consagrados nas directivas “Habitats” e “Aves”;

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin

Alteração 33
Nº 42 bis (novo)

42 bis. Realça a importância da plena e coerente aplicação e execução das directivas 
“Aves” e “Habitats”; reitera a necessidade de a Comissão e os Estados-Membros 
atribuírem recursos e atenção suficientes a este propósito;

Or. en

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 34
Nº 45 bis (novo)

45 bis. Assinala que a biodiversidade é uma noção abstracta, que só tem significado para 
um escasso número de pessoas, mas que, em contrapartida, são muitas as pessoas 
que se sentem afectadas pelas paisagens e pelas suas características histórico-
culturais, e que apreciam a sua beleza; lamenta que a agricultura praticada em 
grande escala tenha lesado a biodiversidade e a beleza paisagística; considera que a 
reabilitação paisagística, como a separação dos prados por sebes de madeira,
colherá uma larga aceitação e contribuirá para o restabelecimento da 
biodiversidade; 

Or. nl



AM\631307PT.doc 13/13 PE 378.729v01-00

PT

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 35
Nº 45 bis (novo)

45 bis. Refere que os jardins zoológicos e os aquários europeus acolhem anualmente mais 
de 100 milhões de visitantes e reconhece que estas instituições desempenham uma
importante função na elevação da consciência da opinião pública para as questões 
ambientais;

Or. en

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 36
Nº 48

48. Acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de apresentar ao Conselho e ao 
Parlamento uma avaliação intercalar (até final de 2008) e avaliações intercalares (até 
final de 2010 e de 2013) dos progressos realizados na consecução dos objectivos do 
plano de acção estabelecidos na comunicação da Comissão; salienta que os resultados 
dessas avaliações deverão ser tidos em conta em processos mais amplos de revisão 
política e orçamental, incluindo a revisão orçamental de 2008-2009 e as revisões 
políticas e orçamentais para o período posterior a 2013; exorta a Comissão a 
apresentar uma estratégia global de longo prazo sobre biodiversidade após 2010;

Or. en
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