
CM\586094PT.doc PE 364.800v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

DIRECÇÃO GERAL - POLÍTICAS INTERNAS

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

25.10.2005

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Pergunta para o período de perguntas em comissão 0004/6/2005
apresentada nos termos do artigo 187º do Regimento
por Richard Seeber

Assunto: Convenção Alpina

A Convenção Alpina é um acordo internacional que tem por objectivo proteger o espaço 
natural e promover o desenvolvimento sustentável nos Alpes. A Convenção-Quadro foi 
ratificada já em 1996 pela CE. Todavia, à excepção do protocolo sobre a adesão do 
Principado do Mónaco à Convenção Alpina, a ratificação de todos os protocolos de execução,
que regulamentam em questões de matéria as modalidades de execução, encontra-se até à data
pendente. 
A 7 de Junho de 2005, a Comissão aprovou uma proposta que prevê a assinatura dos 
protocolos da Convenção Alpina relativos à protecção do solo, à energia e ao turismo. O 
protocolo relativo aos transportes é uma das peças fulcrais da Convenção e proíbe a 
construção de vias de trânsito transalpinas, uma medida que é de especial importância para a 
protecção das regiões montanhosas mais sensíveis nos Alpes.
Para além dos Alpes, existem na UE outras zonas de montanhas transfronteiriças, como os 
Pirinéus ou os Cárpatos. As regiões montanhosas particularmente sensíveis constituem no 
total 30% da área total do território comunitário, nas quais vivem cerca de 30 milhões de 
habitantes.

1) Que medidas pretende a Comissão tomar no sentido de promover o desenvolvimento 
sustentável destas regiões montanhosas especialmente sensíveis a nível ecológico, e de dar 
mais relevo aos seus problemas específicos nas políticas da UE?

2) Que importância atribui a Comissão ao protocolo relativo aos transportes e que medidas 
está a tomar no sentido de acelerar o processo de ratificação pela CE?

3) Parte a Comissão do princípio de que os protocolos relativos à protecção do solo, à energia 
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e ao turismo serão ratificados pela CE ainda no decorrer do primeiro semestre de 2006?


