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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. 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, pôr a ênfase no princípio de subsidiariedade e 
basear-se nos programas florestais nacionais. 

2. Salienta o papel multifuncional da floresta. Ao conciliar o crescimento económico com 
importantes valores ambientais e 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 é,
pois, importantes para que a União atinja vários dos seus objectivos ambientais.

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 e assumir a 
responsabilidade da execução do plano de acção proposto.

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. A luta contra o
comércio de madeira abatida ilegalmente não deve, porém, implicar a criação de novos 
obstáculos ao comércio que afectam, principalmente, os pequenos actores do mercado e 
podem agravar muitos dos problemas que estão na origem do comércio de madeira abatida 
ilegalmente.

5. Salienta que, enquanto matéria-prima, a madeira tem características únicas que a tornam 
um recurso natural verdadeiramente renovável e reciclável. Ao aumentar a utilização de 
madeira destinada, por exemplo, à construção civil, ao fabrico de papel, a materiais de 
embalagem e energia, substituímos, em parte, a utilização de recursos naturais não 
renováveis e alargamos o ciclo de vida do carbono. A utilização de madeira é, por isso, 
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um importante factor para a UE poder respeitar os compromissos que assumiu no Acordo 
de Quioto.

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 ajuda importante para as zonas atingidas, a 
experiência demonstra que o empenho e o envolvimento locais são decisivos para uma 
prevenção eficaz dos incêndios.

7. Constata que o Programa Natura 2000, que é uma rede da UE que zela pela diversidade 
biológica e a preservação das espécies, dá continuidade às anteriores medidas voluntárias 
adoptadas pela indústria. O controlo do próprio silvicultor sobre a utilização e os cuidados 
a prestar à sua própria floresta é um pressuposto indispensável para o êxito do Programa 
Natura 2000 e outras acções que visam a diversidade biológica.


