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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Actualul Acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Guvernul 
Groenlandei și Guvernul Danemarcei („acordul de parteneriat”) a fost semnat la 28 iunie 2007 
și a intrat în vigoare la 2 noiembrie 2007 pentru o perioadă de șase ani, reînnoită tacit o dată la 
șase ani, ultima prelungire având loc la 1 ianuarie 2019 și fiind, prin urmare, încă în vigoare.

Ultimul protocol1 pe o perioadă de cinci ani, care stabilește posibilitățile de pescuit și 
contribuția financiară prevăzute în Acordul de parteneriat, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 
și a expirat la 31 decembrie 2020.

La 11 ianuarie 2021, negociatorii au parafat un nou acord între Uniunea Europeană, pe de o 
parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, și un protocol de 
stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare.

Noul acord abrogă și înlocuiește acordul existent, care a intrat în vigoare la 28 iunie 2007 și 
acoperă o perioadă de șase ani (2021-2026) de la data aplicării sale provizorii, putând fi reînnoit 
prin acord tacit. Noul protocol acoperă o perioadă de patru ani (2021-2024) de la data aplicării 
provizorii prevăzute la articolul 15, adică de la data semnării sale de către părți, și poate fi 
prelungit cu doi ani, în cazul în care părțile convin astfel.

Obiectivul protocolului este de a acorda posibilități de pescuit navelor Uniunii Europene în 
apele Groenlandei, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile și a recomandărilor 
Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), ale Organizației de 
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) și ale Comisiei pentru pescuit în Atlanticul de Nord-
Est (NEAFC). De asemenea, protocolul are drept obiectiv întărirea cooperării dintre Uniunea 
Europeană și Groenlanda pentru a institui un cadru de parteneriat care să dezvolte sectorul 
pescuitului și politica din acest domeniu din Groenlanda și să promoveze exploatarea 
responsabilă a resurselor piscicole din apele Groenlandei, în interesul ambelor părți.

Speciile care fac obiectul noului protocol sunt codul, sebasta pelagică, sebasta demersală, 
halibutul negru, crevetele nordic, grenadierul, capelinul și macroul. Noul protocol prevede 
posibilități de pescuit pentru 12 nave. Șase state membre ale UE au un interes direct în ceea ce 
privește pescuitul în conformitate cu noul protocol, și anume Danemarca, Franța, Germania, 
Polonia, Lituania și Suedia și, într-o mai mică măsură, Spania și Portugalia.

Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 16 521 754 EUR și se bazează pe:

(a) o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole, pentru categoriile prevăzute în 
protocol, stabilită la 13 590 754 EUR pe durata protocolului;

(b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale a Groenlandei în domeniul 
pescuitului, în valoare de 2 931 000 EUR, pe durata protocolului. Acest sprijin răspunde 
obiectivelor politicii naționale a Groenlandei în materie de gestionare sustenabilă a 
resurselor piscicole maritime pe întreaga durată a protocolului.

1 JO L 305, 21.11.2015, p. 1.
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Cuantumul anual pentru creditele de angajament și de plată este stabilit în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv pentru linia aferentă rezervei pentru protocoalele care nu au intrat încă 
în vigoare la începutul anului.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de 
parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul 
Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a Protocolului de punere în 
aplicare a acordului.


