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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do 
acordo de parceria no domínio da pesca sustentável entre a União Europeia, por um 
lado, e o Governo da Gronelândia e o Governo da Dinamarca, por outro, e do seu 
protocolo de aplicação
(06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (06566/2021),

– Tendo em conta o projeto de acordo de parceria no domínio da pesca sustentável entre a 
União Europeia, por um lado, e o Governo da Gronelândia e o Governo da Dinamarca, 
por outro, e o seu protocolo de aplicação (06380/2021),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º, n.º 2 e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e do 
artigo 218.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(C9-0073/2020),

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de ...1, sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Orçamentos,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas (A9-0233/2021),

1. Aprova a celebração do acordo e do protocolo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, da Groenlândia e da 
Dinamarca.

1 Textos Aprovados da mesma data, P9_TA(0000)0000.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A União Europeia e a Gronelândia mantêm relações muito estreitas, tanto em matéria de pesca, 
como de desenvolvimento. As relações da Gronelândia com a Dinamarca fazem da Gronelândia 
um parceiro histórico da União. Com efeito, a Gronelândia aderiu com a Dinamarca à 
Comunidade Económica Europeia em 1973. Na sequência de um referendo realizado em 1982, 
a Gronelândia saiu da Comunidade Europeia em 1985. Desde então, existem parcerias no 
domínio da pesca com a Gronelândia, que é um dos territórios ultramarinos associados da União 
Europeia. Além disso, a Gronelândia é um parceiro privilegiado, dada a sua posição geográfica 
estratégica no oceano Ártico.

Relações de pesca entre a UE e a Gronelândia

Um acordo de pesca entre a UE e a Gronelândia fez parte das negociações desde que a 
Gronelândia deixou a Comunidade Europeia. Seguiu-se uma sucessão de protocolos até 2007. 
Nessa data, foi celebrado um acordo de parceria no domínio da pesca entre as duas entidades 
por um período de seis anos, que foi tacitamente renovado em 2012 por um novo período de 
seis anos. Em 11 de janeiro de 2021, foi celebrado um Acordo de Parceria no domínio da Pesca 
Sustentável (APPS), que se encontra em fase de ratificação. Um elemento importante das 
relações de pesca entre a UE e a Gronelândia é o Protocolo n.º 34 do TFUE, que dispõe que as 
importações dos produtos da pesca originários da Gronelândia estão isentos de direitos 
aduaneiros se as possibilidades de acesso às zonas de pesca da Gronelândia forem satisfatórias 
para a União.

Parecer do relator

A título preliminar, o relator gostaria de salientar a natureza especial dos acordos de pesca com 
a Gronelândia. Por um lado, ao contrário de outros acordos de parceria no domínio da pesca ou 
dos acordos de parceria no domínio da pesca sustentável, os protocolos contêm apenas 
possibilidades de pesca indicativas efetivamente negociadas anualmente na comissão mista. Por 
outro lado, o acordo com a Gronelândia permite trocas de quotas com a Noruega e as Ilhas 
Faroé. É, por conseguinte, um ponto fulcral para as relações de pesca nesta zona geográfica. 
Existe uma dependência de facto entre os acordos e protocolos com a Gronelândia e as relações 
no sector da pesca com a Noruega e as Ilhas Faroé. Esta possibilidade de transferência de quotas 
também é teoricamente possível para a Islândia, mas, na prática, não é utilizada.

O acordo e o protocolo anteriores

O relator tomou nota da avaliação ex post e ex ante do Acordo de Parceria no sector da pesca 
entre a UE e a Gronelândia2. A avaliação ex post permitiu fazer um balanço da situação e 
destacar algumas deficiências do acordo anterior e do respetivo protocolo. O relator salienta 
que, tanto os sectores da pesca da Gronelândia, como o europeu beneficiam deste acordo, tanto 
do ponto de vista socioeconómico, em termos de emprego direto e indireto, como do valor 

2 Estudo de avaliação ex ante e ex post do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a União Europeia e a 
Gronelândia, Comissão Europeia, relatório final, 9 de agosto de 2019.
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acrescentado bruto gerado pelas operações da frota europeia nas águas da Gronelândia. A 
contribuição financeira destinada ao apoio setorial pago pela UE contribui igualmente para o 
desenvolvimento setorial da Gronelândia. No entanto, o relator observa, ainda assim, a falta de 
dados científicos e de capacidade de análise destes dados, que são necessários para uma gestão 
adequada das unidades populacionais e para uma estimativa precisa dos «excedentes». Este 
último aspeto é particularmente importante, uma vez que os navios europeus só podem pescar 
recursos «excedentários» não utilizados pelo sector local. É, pois, imperativo poder calcular 
corretamente estes excedentes, de molde a garantir a sustentabilidade do recurso. 

O novo acordo e o novo protocolo

O relator propõe a aprovação do novo Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável 
(APPS) entre a UE e a Gronelândia e do respetivo protocolo e toma nota da avaliação ex ante. 
Esta avaliação precisa a necessidade de negociar um novo acordo e de um novo protocolo com 
uma melhor correlação entre as possibilidades de pesca e os pareceres científicos, uma maior 
flexibilidade para as capturas, uma duração do protocolo de seis anos e uma quota reduzida 
para as capturas acessórias. Assim, o novo Acordo e o respetivo protocolo permitirão que 12 
navios europeus beneficiem de possibilidades de pesca nas águas da Gronelândia para oito 
espécies – bacalhau, cantarilho pelágico, cantarilho demersal, alabote da Gronelândia, camarão, 
granadeiros, capelim e sarda. Este acordo tem uma duração de quatro anos, renovável por 
dois anos, e especifica uma compensação financeira anual da UE de 16 521 754 euros, dos 
quais 2 931 000 euros se destinam ao apoio e ao desenvolvimento do sector das pescas da 
Gronelândia. O relator destaca que as possibilidades de pesca para a frota europeia diminuíram, 
em média, 5 % em comparação com o protocolo anterior. Sublinha igualmente que a duração 
do acordo é de quatro anos, com a possibilidade de ser renovado por mais dois anos, o que não 
oferece a mesma visibilidade do que um protocolo de seis anos, tal como recomendado na 
avaliação ex ante. O relator constata ainda que a contribuição financeira da UE aumentou de 
16 099 978 euros para 16 521 754 euros em comparação com o protocolo anterior, que a parte 
consagrada ao apoio setorial continua a ser a mesma e que os preços de referência das 
autorizações de pesca dos armadores são mais elevados.

O relator lamenta que a aplicação provisória do acordo e do protocolo só tenha sido possível 
quando o acordo foi assinado em 22 de abril de 2021, o que se ficou a dever, principalmente, 
ao facto de terem sido realizadas eleições na Gronelândia a 6 de abril de 2021 e de ter sido 
necessário formar um governo. Isto significa que os operadores europeus perderam quase 
quatro meses para poderem exercer as suas atividades nas águas da Gronelândia. 

O relator sublinha igualmente o contexto em que tiveram lugar as negociações relativas a este 
APPS e ao seu protocolo. Com efeito, o acordo de comércio e cooperação com o Reino Unido 
estava a ser negociado em paralelo, o que atrasou a conclusão de um acordo.  O relator recorda 
ainda que a posição inicial da Gronelândia nestas negociações defendia uma redução de 30 % 
das possibilidades de pesca para a frota europeia. De um modo geral, o relator gostaria de 
salientar que o Brexit desestabilizou todas as relações dos países do Atlântico Norte e considera, 
por conseguinte, que lhe deve ser dada especial atenção. O relator recorda igualmente a 
importância de manter as nossas relações com a Gronelândia, tendo em conta os seus laços 
históricos com a UE e a sua situação geoestratégica no Ártico, e salienta a importância das 
relações com a Gronelândia no contexto da futura estratégia da UE para o Ártico.
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Recomendações e pedidos à Comissão Europeia

O relator propõe várias recomendações e vários pedidos à Comissão Europeia para a aplicação 
do APPS e do respetivo protocolo, que vão desde a melhoria da recolha e da análise de dados, 
passando pela necessidade de dar mais visibilidade ao sector europeu das pescas, até garantir a 
renovação do protocolo. O acordo e o protocolo devem ser integrados no quadro global dos 
objetivos de sustentabilidade, proteção da biodiversidade e luta contra o aquecimento global. A 
execução deve, por conseguinte, contribuir para os objetivos da União Europeia consignados 
no Pacto Ecológico e ser alinhada com os objetivos e princípios da política comum das pescas. 
Este acordo deve participar plenamente na definição de uma posição geoestratégica da União 
Europeia no Oceano Ártico. Em especial, desde a saída do Reino Unido da União Europeia, 
tem sido necessário estabilizar e clarificar as relações em matéria de pesca com os parceiros da 
região.

Além disso, o relator solicita a transferência, total ou parcial, de quotas não utilizadas devido 
ao atraso na aplicação provisória do Acordo para 2022, para recuperar os quatro meses 
perdidos devido à aplicação provisória tardia do acordo e do protocolo. O relator solicita que 
seja dada especial atenção às redes de pesca perdidas, à recolha de lixo marinho, aos 
ecossistemas marinhos e às espécies vulneráveis, à identificação dos habitats e às capturas 
acessórias de aves, nomeadamente através do apoio setorial. Recomenda igualmente que a 
contribuição financeira da UE consagrada ao apoio setorial contribua para melhorar a recolha 
e análise de dados, uma vez que tal é essencial para uma estimativa eficaz dos «excedentes». 
Por último, o relator destaca a necessidade de a Comissão informar o Parlamento Europeu 
durante todas as fases da aplicação do APPS e do respetivo protocolo.
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25.5.2021

PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS

dirigido à Comissão das Pescas

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração de um acordo de parceria no 
domínio da pesca sustentável entre a União Europeia, por um lado, e o Governo da 
Gronelândia e o Governo da Dinamarca, por outro, e do seu protocolo de aplicação
(COM(2021)0072 – C9 – 2021/0037(NLE))

Relatora de parecer: Elisabetta Gualmini

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O atual Acordo de Parceria no domínio da Pesca (APP) entre a União Europeia e os Governos 
da Dinamarca e da Gronelândia foi assinado em 28 de junho de 2007 e entrou em vigor em 2 
de novembro de 2007, por um período de seis anos. O acordo é renovado por recondução tácita 
de seis em seis anos, tendo a última prorrogação ocorrido em 1 de janeiro de 2019, pelo que 
está ainda em vigor.

O último Protocolo1 quinquenal que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira 
previstas no Acordo de Parceria entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016 e caducou em 31 
de dezembro de 2020.

Em 11 de janeiro de 2021, os negociadores rubricaram um novo Acordo entre a União Europeia, 
por um lado, e o Governo da Gronelândia e o Governo da Dinamarca, por outro, e um Protocolo 
que Fixa as Possibilidades de Pesca e a Contrapartida Financeira.

O novo acordo revoga e substitui o acordo existente, que entrou em vigor em 28 de junho de 
2007, abrange um período de seis anos (2021-2026) a contar da data do início da sua aplicação 
provisória e é renovável por recondução tácita. O novo protocolo abrange um período de quatro 
anos (2021-2024) a contar da data de início da sua aplicação provisória, fixada no artigo 15.º, 
a saber, a data de assinatura pelas partes, e pode ser prorrogado por dois anos, se as partes assim 
o acordarem.

O protocolo tem por objetivo conceder possibilidades de pesca aos navios da União Europeia 
nas águas gronelandesas, de acordo com os melhores pareceres científicos disponíveis e com 
as recomendações do Conselho Internacional para o Estudo do Mar (CIEM), da Organização 
das Pescarias do Noroeste do Atlântico (NAFO) e da Comissão de Pescas do Atlântico Nordeste 

1 JO L 305 de 21.11.2015, p. 1.
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(NEAFC). Pretende-se, igualmente, reforçar a cooperação entre a União Europeia e a 
Gronelândia, na perspetiva da instauração de um quadro de parceria para o desenvolvimento da 
política do setor das pescas da Gronelândia e da promoção de uma exploração responsável dos 
recursos haliêuticos nas águas gronelandesas, no interesse de ambas as partes.

As espécies abrangidas pelo novo protocolo são o bacalhau, o cantarilho pelágico, o cantarilho 
demersal, o alabote-da-gronelândia, o camarão-ártico, a lagartixa, o capelim e a sarda. O novo 
protocolo prevê possibilidades de pesca para 12 navios. Seis Estados-Membros da UE, a saber, 
a Dinamarca, a França, a Alemanha, a Polónia, a Lituânia e a Suécia, e, em menor grau, a 
Espanha e Portugal, têm um interesse de pesca direto no novo protocolo.

A contribuição financeira anual da União Europeia é de 16 521 754 EUR e tem por base:

a) O montante anual de 13 590 754 EUR pelo acesso aos recursos haliêuticos para as 
categorias previstas no protocolo, durante o respetivo período de vigência;

b) O apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas da Gronelândia no período 
de vigência do protocolo, para o qual foi fixado o montante anual de 2 931 000 EUR. 
Este apoio coaduna-se com os objetivos da política nacional gronelandesa no domínio 
da gestão sustentável dos seus recursos haliêuticos marinhos durante todo esse período.

Os montantes anuais das autorizações e dos pagamentos são estabelecidos no âmbito do 
processo orçamental anual, incluindo a rubrica de reserva para os protocolos que não entraram 
em vigor no início do ano.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, comissão competente quanto à 
matéria de fundo, a recomendar a aprovação da proposta de decisão do Conselho relativa à 
celebração de um acordo de parceria no domínio da pesca sustentável entre a União Europeia, 
por um lado, e o Governo da Gronelândia e o Governo da Dinamarca, por outro, e do seu 
protocolo de aplicação.
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia, por um lado, e o Governo da Gronelândia e o Governo da 
Dinamarca, por outro, e do seu Protocolo de Aplicação

Referências 06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)
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Data de aprovação 31.5.2021
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO
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