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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Com base no mandato que recebeu do Conselho, a Comissão Europeia, em nome da União, 

negociou com o Governo da Dinamarca e o Governo da Gronelândia a renovação do 

Protocolo do Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e estas duas 

entidades territoriais. O Protocolo em vigor, que fixa as possibilidades de pesca e a 

contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria, expira em 31 de dezembro de 2015. 

Na sequência destas negociações, foi rubricado um novo protocolo, em 20 de março de 2015. 

O novo protocolo está em conformidade com os objetivos do Acordo de Parceria no domínio 

da pesca, reforça a cooperação entre a União Europeia e a Gronelândia e promove um quadro 

de parceria para o desenvolvimento de uma política das pescas sustentável e a exploração 

responsável dos recursos haliêuticos na zona de pesca da Gronelândia, no interesse de ambas 

as Partes. 

Este protocolo abrange um período de cinco anos a contar da data de início da respetiva 

aplicação provisória, ou seja, da data da sua assinatura, mas não antes de 1 de janeiro de 2016. 

Além disso, proporciona aos navios da União Europeia possibilidades de pesca na zona de 

pesca da Gronelândia, em conformidade com as medidas de conservação e de gestão 

aplicáveis e dentro dos limites do excedente disponível. Para o efeito, o protocolo estabelece 

um nível indicativo anual de possibilidades de pesca (em toneladas) concedido pela 

Gronelândia aos navios de pesca União. 

O protocolo prevê uma contrapartida financeira anual total de EUR 17 799 978 durante todo o 

período de vigência. Este montante divide-se da seguinte forma: 

EUR 13 168 978 por ano para o acesso à zona de pesca da Gronelândia; 

EUR 2 931 000 por ano, correspondentes à dotação adicional paga pela UE para apoiar a 

política das pescas da Gronelândia;  

e EUR 1 700 000 como reserva anual para possibilidades de pesca suplementares e novas 

possibilidades de pesca que possam ser aceites pela UE, sob reserva de pareceres científicos e 

de recursos excedentários. 

As duas Partes decidiram cooperar com vista à aplicação da política setorial das pescas 

gronelandesa e, para esse efeito, prosseguirão o diálogo político sobre a programação 

necessária. A definição dos princípios de uma gestão responsável das pescas é objeto de 

disposições específicas. Além disso, está também prevista a realização de um programa de 

pesca experimental de espécies não incluídas no protocolo, bem como a cooperação científica 

em matéria de exploração sustentável dos recursos haliêuticos. 

 

****** 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 

fundo, a propor ao Parlamento que dê a sua aprovação ao projeto de decisão do Conselho 

relativa à celebração do Protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida 
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financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia, por 

um lado, e o Governo da Dinamarca e o Governo Local da Gronelândia, por outro. 
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