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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o futuro da pesca no Canal da Mancha, no Mar do Norte, no Mar da Irlanda e no 
Oceano Atlântico com a saída do Reino Unido da UE
(2021/2016(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1380/2013, de 11 de dezembro de 2013, 
relativo à política comum das pescas1,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 19822 (UNCLOS),

– Tendo em conta o Acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda 
do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica («Acordo 
de Saída»)3 e a Declaração Política que estabelece o quadro das futuras relações entre a 
União Europeia e o Reino Unido, que acompanha o Acordo de Saída («Declaração 
Política»)4,

– Tendo em conta o Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, por outro («Acordo de Comércio e Cooperação»)5,

– Tendo em conta a proposta de Reserva de Ajustamento para o Brexit apresentada pela 
Comissão Europeia em 25 de dezembro de 2020 (2020/0380 (COD)) e a posição do 
Parlamento Europeu para as negociações interinstitucionais,

– Tendo em conta a Convenção das Pescarias do Nordeste do Atlântico (NEAFC)6,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A9-0000/2021),

A. Considerando o Acordo de Saída que formalizou a saída oficial do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia, assim como a Declaração 
Política que estabelece o quadro das futuras relações entre a União Europeia e o Reino 
Unido, e o Acordo de Comércio e Cooperação daí resultante, que estabelece a base para 
uma relação global, num espaço de prosperidade e boa vizinhança, caracterizado por 

1 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22-61.
2 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e Acordo relativo à aplicação da parte XI da Convenção 
(JO L 179 de 23.6.1998, p. 3).
3 JO L 29 de 31.1.2020, p. 1.
4 JO C 34 de 31.1.2020, p. 1.
5 JO L 149 de 30.4.2021, p. 10.
6 JO L 348 de 31.12.2010, p. 17.
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relações estreitas e pacíficas baseadas na cooperação e no respeito pela autonomia e 
soberania das Partes;

B. Considerando que é reconhecida a importância da conservação e da gestão sustentável 
dos recursos marinhos biológicos e dos ecossistemas marinhos, bem como da promoção 
de uma aquicultura responsável e sustentável e do papel do comércio na consecução 
desses objetivos;

C. Considerando os objetivos da política comum das pescas (PCP), em particular o dever 
de a União promover, a nível internacional, os objetivos dessa política, assegurando a 
existência de condições equitativas para os operadores da União e dos países terceiros, 
cooperando com os países terceiros, a fim de melhorar o cumprimento das medidas 
internacionais, incluindo o combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada 
(INN), sempre com base no melhor conhecimento científico disponível;

D. Considerando que a PCP estabelece que, dada a situação biológica variável das 
unidades populacionais, a estabilidade relativa da pesca deverá salvaguardar as 
necessidades específicas das regiões cujas comunidades locais são particularmente 
dependentes da pesca e de atividades conexas;

E. Considerando que as Partes concordaram em colaborar na conservação e nas políticas e 
medidas em matéria de pesca e aquicultura relacionadas com o comércio, incluindo no 
contexto da Organização Mundial do Comércio (OMC) e nas Organizações Regionais 
de Gestão das Pescas (ORGP), com vista a promover práticas sustentáveis de pesca e 
aquicultura e o comércio de produtos da pesca provenientes de operações de pesca e 
aquicultura geridas de forma sustentável;

F. Considerando que as Partes partilham o objetivo de explorar as unidades populacionais 
em gestão partilhada a um ritmo que vise manter e restabelecer progressivamente as 
populações das espécies capturadas acima dos níveis de biomassa suscetíveis de gerar o 
rendimento máximo sustentável;

G. Considerando que o Acordo de Comércio e Cooperação define princípios de gestão das 
pescas e de sustentabilidade ambiental, social e económica a longo prazo para a melhor 
exploração das unidades populacionais de gestão partilhada, com base no melhor 
conhecimento científico disponível, principalmente o fornecido pelo Conselho 
Internacional para o Estudo do Mar (CIEM);

H. Considerando a criação do Comité Especializado das Pescas;

1. Reforça a necessidade de garantir a boa Governação Internacional dos Oceanos, 
promovendo o uso e a exploração sustentável dos seus recursos e fomentando a 
proteção e recuperação de áreas sensíveis, com base no melhor e mais atualizado 
conhecimento científico;

2. Lembra que os impactos do Brexit ainda não são totalmente conhecidos e que ainda 
continuam a ser identificadas questões não abordadas no Acordo de Comércio e 
Cooperação;

3. Recorda que o impacto do Brexit no setor das pescas não aconteceu apenas na área 
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geográfica do Reino Unido e que tem consequências importantes na frota de pesca da 
União a operar noutras áreas do planeta sob a jurisdição deste país terceiro, como por 
exemplo as Ilhas Malvinas;

4. Relembra que o acesso às águas e aos recursos por ambas as frotas não pode ser 
dissociado do acesso aos mercados;

5. Insta a Comissão a manter abertas todas as portas negociais com o Reino Unido com 
vista a encontrar soluções estáveis, duradouras e proveitosas para ambas as Partes; 
recorda, contudo, que devem ser utilizados todos os instrumentos legais, incluindo os 
relacionados com o acesso ao mercado;

6. Insta os Estados-Membros a utilizarem os fundos da Reserva de Ajustamento ao Brexit 
para promover e apoiar o setor e as comunidades costeiras afetadas; reforça a 
necessidade de a Reserva de Ajustamento ter fundos acrescidos dedicados ao setor da 
pesca, os quais deverão ser prolongados, pelo menos, até 30 de junho de 2026;

7. Recorda que, para além dos impactos diretos, estão a ser sentidos outros impactos 
negativos resultantes de haver mais um país envolvido nas negociações bilaterais com 
outros países terceiros da região; realça que há já decisões unilaterais tomadas por 
países terceiros com impactos negativos importantes em frotas de pesca da UE que terão 
que ser tidos em conta; reforça a necessidade de existirem outros fundos que permitam 
apoios ao setor e que tenham em conta impactos negativos não diretamente apoiados 
pela Reserva de Ajustamento;

8. Recorda que as relações internacionais devem basear-se no Estado de Direito, 
assegurando a necessária autonomia de cada país ou União de países, mas sempre 
baseada nas boas relações e nos acordos firmados;

9. Repudia todas e quaisquer decisões unilaterais relativamente ao estabelecimento de 
possibilidades de pesca contra o direito internacional e o aconselhamento baseado no 
melhor e mais atualizado conhecimento científico;

10. Insta a Comissão a manter negociações com todos os parceiros sem, contudo, pôr de 
lado a utilização de medidas adequadas e suficientemente gravosas que demonstrem a 
importância da resolução de eventuais situações de conflito, incluindo medidas de 
acesso ao mercado;

11. Relembra que, para além das áreas de jurisdição da União, do Reino Unido e Irlanda do 
Norte, as águas internacionais adjacentes são também de interesse para a exploração de 
ambas as Partes; relembra ainda que os recursos existentes não conhecem fronteiras, 
pelo que a gestão desses recursos influencia diretamente as águas sob jurisdição de cada 
uma das Partes;

12. Reforça a necessidade de a Comissão assegurar a plena e completa integração no direito 
da União das mais recentes decisões da Comissão de Pescarias do Nordeste do Atlântico 
(NEAFC); 

13. Enaltece o trabalho negocial realizado, que, apesar das dificuldades causadas pela 
pandemia COVID-19, conseguiu alcançar um Acordo de Comércio e Cooperação 



PE691.246v02-00 6/8 PR\1237684PT.docx

PT

ambicioso; sublinha, no entanto, que há necessidade de cumprir e fazer cumprir os 
compromissos assumidos;

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a cumprirem e fazerem cumprir o Acordo de 
Comércio e Cooperação, sem recorrer a uma interpretação de regras que não seja 
coerente com o espírito de boa vizinhança e de relações estreitas e pacíficas baseadas na 
cooperação e no respeito pela autonomia e pela soberania das Partes; relembra que o 
Reino Unido já demonstrou ter interpretações abusivas e não respeitadoras do espírito 
que rege todo o Acordo de Comércio e Cooperação;

15. Reforça a necessidade de assegurar a rápida implementação e funcionamento do Comité 
Especializado das Pescas, que deverá tomar decisões de forma equilibrada para ambas 
as Partes e assegurar uma gestão duradora e sustentável dos recursos;

16. Realça a necessidade de o Parlamento Europeu ter conhecimento regular e atempado 
das decisões tomadas por esse Comité e propõe a participação de representantes da 
Comissão das Pescas como observadores nas reuniões daquele órgão;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Estados-Membros e ao Governo do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia teve 
consequências no acesso aos recursos do espaço marítimo tradicionalmente utilizado pelos 
navios de pesca de cada uma das Partes. A formalização da saída e o Acordo de Comércio e 
Cooperação definiram as regras que serão seguidas até, pelo menos, 30 de junho de 2026. No 
entanto, os primeiros meses de aplicação dessas regras demonstraram que há ainda vários 
pontos em aberto e questões não completamente esclarecidas.

O início de 2021, marcado pela implementação do Acordo de Comércio e Cooperação, mas 
também pelos efeitos duradouros da pandemia causada pela COVID-19, foi tenso e 
evidenciou algumas situações que, se levadas até ao limite, podem ter consequências muito 
graves. Apesar de algumas tentativas de interpretação abusiva de normas do Acordo de 
Comércio e Cooperação por parte do Governo do Reino Unido, o espírito de boa vizinhança e 
de relações estreitas e pacíficas baseadas na cooperação e no respeito pela autonomia e pela 
soberania de ambas as Partes acabou por prevalecer.

As consequências e todos os impactos do Brexit não são ainda totalmente conhecidos. Os 
interesses de exploração dos recursos no Mar do Norte, Mar da Irlanda e Oceano Atlântico 
são variados e não estão só dependentes do acesso às águas britânicas ou da União Europeia 
por navios de ambos os lados do Canal ou do acesso mútuo aos mercados. A saída do Reino 
Unido alterou também algumas relações bilaterais com outros países terceiros vizinhos e 
verificaram-se alguns outros impactos negativos não previsíveis inicialmente. 

Posição do relator

O relator considera que as relações e o futuro da pesca no Canal da Mancha, Mar do Norte, 
Mar da Irlanda e Oceano Atlântico terão de ser sempre baseados na boa Governação 
Internacional dos Oceanos e nas relações de boa vizinhança, pacíficas e de cooperação entre 
todos os envolvidos. Tal como estabelecido na política comum das pescas e no Acordo de 
Comércio e Cooperação assinado, a utilização deste espaço deve basear-se em princípios de 
gestão das pescas e na sustentabilidade ambiental, social e económica a longo prazo para a 
melhor exploração das unidades populacionais de gestão partilhada, e deve estar alicerçada no 
melhor conhecimento científico.

Salienta, neste sentido, a importância de continuar a basear o aconselhamento científico 
independente no Conselho Internacional para o Estudo do Mar (CIEM), permitindo 
estabilidade e continuidade no aconselhamento para as decisões de gestão a serem tomadas. O 
relator salienta a importância de assegurar que, nas águas internacionais desta área, a gestão 
continue a basear-se nas decisões da Comissão das Pescarias do Nordeste do Atlântico 
(NEAFC), já que esta é a Organização Regional de Gestão das Pescas (ORGP) mandatada 
para o efeito. O relator considera ainda que as medidas de gestão tomadas a nível da NEAFC 
terão de ser compatibilizadas com as que são implementadas nas águas sob a soberania de 
cada uma das Partes e incorporadas no âmbito do Acordo de Comércio e Cooperação 
alcançado. 

Relembra que os Estados-Membros devem fazer o melhor uso possível dos fundos da Reserva 
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de Ajustamento ao Brexit. Salienta, no entanto, que as verbas atribuídas ao setor da pesca são 
insuficientes e que o período de aplicação deverá ser, pelo menos, coincidente com o período 
de transição estabelecido. Relembra a importância da rápida implementação e entrada em 
funcionamento do Comité Especializado das Pescas que fará o acompanhamento sectorial da 
implementação do Acordo de Comércio e Cooperação. Reforça ainda a necessidade de 
garantir um acompanhamento próximo das decisões deste Comité pelo Parlamento Europeu 
através da sua Comissão das Pescas, com a presença de observadores nas reuniões daquele 
órgão.

Por fim, o relator considera que as relações entre a União Europeia, o Reino Unido e a Irlanda 
do Norte devem basear-se no Estado de Direito, assegurando a necessária autonomia e 
independência das Partes, mas sempre com base nos acordos internacionais firmados. 
Sublinha ainda que a União Europeia deve manter abertas todas as portas negociais com o 
Reino Unido, e com todos os países terceiros, mas sem nunca deixar de utilizar, se necessário, 
todos os instrumentos legais ao seu dispor, incluindo os de limitação de acesso aos mercados.


