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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Síntese da proposta da Comissão

Desde a entrada em vigor do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE) em 1994, os 
Estados EEE-EFTA (actualmente a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega) contribuíram para 
reduzir as disparidades económicas e sociais no EEE. Estas contribuições foram sempre 
acordadas por períodos de cinco anos. As contribuições financeiras para o período 2004-2009 
foram negociadas no contexto dos Acordos do EEE, na sequência dos alargamentos de 2004 e 
2007. 

Nesse contexto, foram também negociados dois protocolos bilaterais com a Islândia e a 
Noruega, que garantiam certas concessões relativamente ao acesso ao mercado de 
determinados peixes e produtos da pesca no mesmo período de 2004 a 2009, juntamente com 
uma cláusula de revisão, que previa um prazo coincidente com a extinção dos mecanismos 
financeiros para o período 2004-2009. 

As negociações formais com a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega sobre as suas 
contribuições financeiras para o período 2009-2014 tiveram início em 26 de Setembro de 
2008. Paralelamente, mas independentemente destas negociações, foram também iniciadas 
consultas e, posteriormente, negociações com base na cláusula de revisão dos dois protocolos 
bilaterais em matéria de pescas com a Islândia e a Noruega, que garantem certas concessões 
de pesca e prevêem contingentes pautais anuais com isenção de direitos aduaneiros para 
determinados produtos da pesca originários destes países.

As negociações foram concluídas a nível dos negociadores em 18 de Dezembro de 2009. As 
negociações sobre os dois protocolos bilaterais no domínio da pesca entre a UE e, 
respectivamente, a Islândia e a Noruega, para o período 2009-2014, tiveram essencialmente 
como resultado a renovação dos protocolos anteriores relativos a 2004-2009, tendo as 
concessões para a Islândia permanecido inalteradas e as destinadas à Noruega aumentado 
ligeiramente, o que servirá de base para a renovação do acordo de trânsito de pesca por este 
último país, que também tinha caducado em 30 de Abril de 2009.

No que diz respeito aos mecanismos financeiros do EEE e da Noruega, o resultado é um 
pacote global de 1 800 milhões de euros para o período 2009-2014, constituído por um 
aumento de 31 % do mecanismo financeiro do EEE e de um aumento de 22 % do mecanismo 
financeiro da Noruega em relação ao período de 2004 a 2009. Em virtude da crise financeira 
que a Islândia atravessa, foi acordado que a contribuição deste país para o mecanismo 
financeiro do EEE não aumentasse em termos absolutos. 

Dado que, infelizmente, as negociações sofreram atrasos, só tendo sido possível concluí-las 
em 18 de Dezembro de 2009, revelou-se necessário, para o bom funcionamento do EEE, 
assegurar que os acordos acima referidos pudessem entrar em vigor a título provisório, na 
pendência da sua conclusão final. 

De acordo com a prática corrente, quando se alteram elementos específicos de acordos 
internacionais já existentes, é proposta a utilização dos artigos pertinentes do TFUE como 
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base jurídica para os projectos de decisões, a saber, o artigo 207.° para os protocolos alterados 
sobre a pesca.

2. Comentários do relator de parecer

O relator de parecer, tendo em conta o resultado das negociações supracitadas, 
nomeadamente, o aumento significativo do mecanismo financeiro, pese embora as concessões 
para a Islândia terem permanecido inalteradas e as destinadas à Noruega aumentado 
ligeiramente, sugere que a Comissão das Pescas emita um parecer favorável à proposta da 
Comissão COM(2010)0234.

******

A Comissão das Pescas insta a Comissão do Comércio Internacional, competente quanto à 
matéria de fundo, a propor que a proposta seja aprovada pelo Parlamento.
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