Resumo para o cidadão
Estratégia de biodiversidade da UE para 2020

O QUE ESTÁ EM CAUSA?

•

A biodiversidade (a variedade de ecossistemas, espécies e genes que nos rodeia) está em
perigo tanto a nível mundial como na UE:
o as actuais taxas de extinção das espécies são muito elevadas, excedendo 100 a
1000 vezes a taxa de extinção natural;
o só 17% das espécies e habitats e 11% dos ecossistemas protegidos na UE estão
em bom estado.

•

A perda da biodiversidade e dos respectivos benefícios para o ser humano (serviços
ecossistémicos) afecta o ambiente, a economia e a sociedade. Juntamente com as
alterações climáticas, a perda da biodiversidade é a ameaça ambiental mais grave que o
planeta enfrenta actualmente.

•

No ano passado, a UE estabeleceu o objectivo de travar a perda de biodiversidade e a
degradação dos serviços ecossistémicos na UE até 2020 e, na medida do possível,
recuperar essa biodiversidade e esses serviços, reforçando o seu contributo para evitar a
perda da biodiversidade a nível mundial.

•

A UE assumiu também uma série de compromissos internacionais ao abrigo da
Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, incluindo um conjunto de
objectivos mundiais para 2020.

EM QUE CONSISTE A PROPOSTA DA UE?

Uma nova estratégia de biodiversidade até 2020 para preservar e valorizar o património
natural, gerindo os recursos naturais de forma sustentável, para que a natureza possa oferecer
ao ser humano os recursos de que este necessita.
Ao abrigo desta estratégia procurar-se-á proteger as espécies e os seus habitats, combater as
alterações climáticas e adaptar-se ao seu impacto, bem como realizar os objectivos da
iniciativa europeia para uma Europa eficiente em termos de recursos.
Contrariamente à abordagem precedente, de âmbito demasiado alargado e pouco efectiva, a
nova estratégia assenta em seis metas prioritárias (e respectivas medidas) que têm os
seguintes objectivos:
•

protecção das espécies e habitats;

•

manutenção e recuperação dos ecossistemas e seus serviços;

•

inclusão de objectivos em matéria de biodiversidade nas mais importantes áreas de
intervenção da UE: agricultura, florestas e pesca;

•

luta contra as espécies exóticas invasoras;

•

reforço do contributo da UE para a prevenção da perda da biodiversidade a nível
mundial.

QUEM SERÁ BENEFICIADO E DE QUE FORMA?

•

As pessoas que trabalhem em sectores que dependem directamente da biodiversidade
e dos serviços ecossistémicos.

•

Todos os cidadãos europeus, dado que todos beneficiarão directa ou indirectamente dos
bens e serviços proporcionados pela natureza.

•

O resto do mundo, dado que a UE ajuda a prevenir a perda de biodiversidade a nível
mundial.

O QUE LEVOU A UE A TOMAR ESTA INICIATIVA?

•

O problema da perda da diversidade e dos serviços ecossistémicos não pode ser abordado
isoladamente.

•

A cooperação a nível da UE permitirá aos governos coordenar de forma mais eficaz as
medidas destinadas a resolver este problema comum.

PRÓXIMAS ETAPAS

•

A estratégia será transmitida ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE para debate e
aprovação.

