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B6-0000/2009

Resolução do Parlamento Europeu sobre as formas de enfrentar os desafios da 
desflorestação e da degradação florestal para combater as alterações climáticas e a 
perda de biodiversidade

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: Enfrentar os desafios da 
desflorestação e da degradação florestal para combater as alterações climáticas e a perda 
de biodiversidade (COM(2008) 0645), 

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento,

A. Considerando que a UE deseja limitar o aquecimento global a 2 ° C e reduzir para metade 
a perda da biodiversidade,

B. Considerando que a desflorestação representa cerca de 20% das emissões globais de 
dióxido de carbono (CO2), sendo um factor determinante da perda de biodiversidade,

C. Considerando que a desflorestação ocorre a um ritmo alarmante de 13 milhões de hectares 
por ano, na sua maioria em florestas tropicais, mas também, em certa medida, na Europa, 
especialmente na Europa Central e Oriental,

D. Considerando que a degradação florestal assume diversas formas e é difícil de definir, 
tendo também grandes repercussões no clima, na biodiversidade e noutros bens e serviços,

1. Salienta a necessidade de uma maior coerência entre a conservação da floresta e as 
políticas de gestão sustentável, assim como entre as políticas internas e externas da UE; 
solicita uma avaliação quantificada do impacto, nas florestas, das políticas da UE em 
matéria de energia (especialmente bio-combustíveis), agricultura, produção e consumo 
sustentáveis, contratação pública, comércio e cooperação para o desenvolvimento; 

2. Solicita à Comissão que apresente ao Parlamento Europeu e ao Conselho propostas de 
requisitos comunitários rigorosos em matéria de sustentabilidade para todas as madeiras e 
produtos de madeira provenientes de florestas;

3. Congratula-se com as políticas que promovem os contratos públicos ecológicos e com o
incentivo a instrumentos, como a rotulagem ecológica e sistemas de certificação florestal; 
apela à rápida adopção e aplicação das políticas de contratos públicos ecológicos para os
produtos de madeira em toda a UE; exorta os Estados-Membros a basear a sua política de 
contratos públicos em normas elevadas de sustentabilidade e, consequentemente, a fixar 
metas realistas em relação a essas normas;

4. Apoia a criação de um Mecanismo Global para o Carbono Florestal no âmbito da 
CQNUAC; solicita aos Estados-Membros que reiterem o seu compromisso no sentido de 
pôr termo à desflorestação global, destinando parte das receitas da venda em leilão das 
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licenças de emissão, no âmbito do regime de comércio de direitos de emissão da UE, à
redução das emissões resultantes da desflorestação nos países em desenvolvimento;

5. Observa que os créditos florestais no mercado do carbono poderiam, a médio e longo 
prazo, fazer parte de um conjunto de políticas de luta contra a desflorestação; realça a 
necessidade de se adoptar uma decisão final sobre a inclusão de créditos florestais no 
regime de comércio de direitos de emissão da UE, após uma análise rigorosa da 
viabilidade de todos os mecanismos potenciais de financiamento e de uma avaliação dos 
resultados da Conferência das Partes de Copenhaga e das conclusões extraídas dos 
projectos-piloto;

6. Deplora o facto de a Comunicação, ao contrário do que o seu título sugere, não abordar a
degradação florestal; exorta a Comissão a desenvolver planos de acção e projectos-piloto, 
assim como a revelar o seu empenho na sua própria política florestal, não só para pôr 
termo à desflorestação, mas também à degradação das florestas (incluindo na União 
Europeia), e, paralelamente, a desenvolver e estabelecer sistemas de supervisão
adequados, a fim de obter dados apropriados sobre o solo e a biomassa nas florestas;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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