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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is gá Ciste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh (CEMI) a bhunú don tréimhse 
2021-2027. Ba cheart é a bheith mar aidhm 
leis an gciste sin cistiú ó bhuiséad an 
Aontais a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt 
don Comhbheartas Iascaigh (CBI), do 
bheartas muirí an Aontais agus do 
ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais i dtaca 
le rialachas aigéan. Is áis thábhachtach é an 
cistiú sin le haghaidh iascaigh inbhuanaithe 
agus chaomhnú acmhainní bitheolaíocha 
na mara, le haghaidh na slándála bia trí 
bhíthin earraí bia mara a sholáthar, le 
haghaidh fás geilleagair ghoirm 
inbhuanaithe agus le haghaidh farraigí agus 
aigéin atá sláintiúil, sábháilte, slán, glan 
agus a ndéantar bainistiú inbhuanaithe 
orthu.

(1) Is gá Ciste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh (CEMI) a bhunú don tréimhse 
2021-2027. Ba cheart é a bheith mar aidhm 
leis an gciste sin cistiú ó bhuiséad an 
Aontais a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt 
do chur chun feidhme an Chomhbheartais 
Iascaigh (CBI), agus na Treorach Réime 
um Straitéis Mhuirí, do bheartas muirí an 
Aontais agus do ghealltanais idirnáisiúnta 
an Aontais i ngort an rialachais aigéan. Is 
áis thábhachtach é an cistiú sin le haghaidh 
iascaigh inbhuanaithe, lena n-áirítear 
caomhnú acmhainní bitheolaíocha na mara 
agus gnáthóga, le haghaidh 
dobharshaothrú inbhuanaithe, le 
haghaidh na slándála bia trí bhíthin earraí 
bia mara a sholáthar, le haghaidh fás 
geilleagair ghoirm inbhuanaithe, le 
haghaidh rathúnas agus comhtháthú 
eacnamaíoch agus sóisialta i bpobail 
iascaireachta agus dobharshaothraithe 
agus le haghaidh farraigí agus aigéin atá 
sláintiúil, sábháilte, slán, glan a ndéantar 
bainistiú inbhuanaithe orthu. Ba cheart go 
mbeadh tacaíocht faoi CEMI ina 
rannchuidiú le freastal ar riachtanais 
tairgeoirí agus tomhaltóirí araon.
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Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Mar ghníomhaí domhanda aigéan 
agus an cúigiú táirgeoir bia mara is mó ar 
domhan, tá freagracht mhór ar an Aontas na 
haigéin agus na hacmhainní atá iontu a 
chosaint, a chaomhnú agus a úsáid go 
hinbhuanaithe. Go deimhin tá sé 
ríthábhachtach na farraigí agus na haigéin a 
chaomhnú do dhaonra an domhain atá ag 
fás go mear. Is chun leas socheacnamaíoch 
an Aontais é freisin: cuirfidh geilleagar 
gorm inbhuanaithe borradh faoi 
infheistíochtaí, faoin bhfostaíocht agus 
faoin bhfás, cothóidh sé taighde agus 
nuálaíocht agus cuirfidh sé le cinnteacht an 
tsoláthair fuinnimh trí fhuinneamh an 
aigéin. Ina theannta sin, tá farraigí agus 
aigéin shábháilte dhaingne riachtanach 
maidir le rialú éifeachtach a dhéanamh ag 
teorainneacha agus maidir leis an gcomhrac 
domhanda in aghaidh na coireachta muirí, 
agus mar sin, tugtar aghaidh ar cheisteanna 
a bhaineann le slándáil saoránach.

(2) Mar ghníomhaí domhanda 
aigéan a bhfuil an limistéar muirí is mó 
ar domhan aige nuair a chuirtear na 
réigiúin is forimeallaí agus na tíortha 
agus críocha thar lear san áireamh, 
feasta, is é an tAontas an cúigiú 
táirgeoir bia mara is mó ar domhan agus 
tá freagracht mhór air na haigéin agus 
na hacmhainní atá iontu a chosaint, a 
chaomhnú agus a úsáid go 
hinbhuanaithe. Go deimhin tá sé 
ríthábhachtach na farraigí agus na 
haigéin a chaomhnú do dhaonra an 
domhain atá ag fás go mear. Is chun leas 
socheacnamaíoch an Aontais é freisin: 
cuirfidh geilleagar gorm inbhuanaithe a 
fhorbróidh laistigh de theorainneacha 
éiceolaíocha borradh faoi 
infheistíochtaí, faoin bhfostaíocht agus 
faoin bhfás, cothóidh sé taighde agus 
nuálaíocht agus cuirfidh sé leis an 
tslándáil fuinnimh trí fhuinneamh an 
aigéin. Ina theannta sin, tá farraigí agus 
aigéin shábháilte agus dhaingne 
bunriachtanach maidir le rialú 
éifeachtach a dhéanamh ag 
teorainneacha agus maidir leis an 
gcomhrac domhanda in aghaidh na 
coireachta muirí, agus tugtar aghaidh, ar 
an gcaoi sin, ar údair imní na saoránach i 
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(8) Foráiltear sa chreat airgeadais 
ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán 
(AE) xx/xx nach mór do bhuiséad an 
Aontais leanúint de thacaíocht a chur ar fáil 
do bheartais mhuirí agus do bheartais 
iascaigh. Ba cheart gurbh ionann 
méideanna buiséid CEMI, ag praghsanna 
reatha, agus EUR 6 140 000 000. Ba 
cheart acmhainní CEMI a roinnt idir 
bainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus 
indíreach. Ba cheart EUR 5 311 000 000 a 
leithdháileadh ar thacaíocht faoin 
mbainistíocht chomhroinnte agus EUR 829 
000 000 ar thacaíocht faoin mbainistíocht 
dhíreach agus indíreach. D’fhonn 
cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i ndáil le 
cuspóirí CBI a bhaint amach, ba cheart an 
sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin 
mbainistíocht chomhroinnte don tréimhse 
phleanála 2021-2027 a bhunú ar scaireanna 
CEMI 2014-2020. Ba cheart méideanna ar 
leith a choimeád do na réigiúin is 
forimeallaí, i gcomhair rialú agus 
forfheidhmiú, chun sonraí a bhailiú agus a 
phróiseáil le haghaidh bainistíocht iascaigh 
agus chun críocha eolaíocha, agus ba cheart 
uasteorainn a chur leis na méideanna le 
haghaidh scor buan agus scor sealadach de 
ghníomhaíochtaí iascaireachta.

(8) Foráiltear sa CAI a leagtar 
amach i Rialachán (AE) xx/xx6 nach 
mór do bhuiséad an Aontais leanúint de 
thacaíocht a thabhairt do bheartais 
mhuirí agus do bheartais iascaigh. Ba 
cheart buiséad CEMI a mhéadú faoi 
10 % ar a laghad i dtaca le CEMI 
2014-2020. Ba cheart acmhainní CEMI 
a roinnt idir bainistíocht chomhroinnte, 
dhíreach agus indíreach. Ba cheart 87 
% a leithdháileadh ar thacaíocht faoin 
mbainistíocht chomhroinnte agus 13 % 
ar thacaíocht faoin mbainistíocht 
dhíreach agus indíreach. Chun 
cobhsaíocht a áirithiú, go háirithe i 
ndáil le cuspóirí CBI agus cuspóirí 
TSRM a bhaint amach, ba cheart an 
sainiú ar leithdháiltí náisiúnta faoin 
mbainistíocht chomhroinnte don 
tréimhse phleanála 2021-2027 a bhunú 
ar scaireanna CEMI,  2014-2020. Ba 
cheart méideanna ar leith a choimeád 
do na réigiúin is forimeallaí, le 
haghaidh rialú agus forfheidhmiú, le 
haghaidh sonraí a bhailiú agus a 
phróiseáil i gcomhair bainistíocht 
iascaigh agus chun críocha eolaíocha, 
le haghaidh chosaint agus athbhunú 
bhithéagsúlacht agus éiceachórais na 
mara agus an chósta agus le 
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haghaidh eolas muirí, agus ba cheart 
uasteorainn a chur leis na méideanna le 
haghaidh scor buan agus scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta agus le haghaidh 
infheistíochtaí i soithí.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 IO L […], […], lch. […]. 6 IO L […], […], lch. […].

Or. en



AM\1181189GA.docx PE637.683v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

27.3.2019 A8-0176/279

Leasú 279
Marco Affronte
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Is í an oibleagáid gabhálacha a 
thabhairt i dtír ceann de na dúshláin is mó a 
bhaineann le CBI. Ciallaíonn sé go raibh 
athruithe suntasacha ar chleachtais 
iascaireachta don earnáil agus bhí costas 
tábhachtach airgeadais ag gabháil leo in 
amanna. Dá bhrí sin, an nuálaíocht agus na 
hinfheistíochtaí a chuidíonn leis an 
oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a 
chur chun feidhme amhail infheistíochtaí i 
dtrealamh roghnaitheach iascaireachta a 
dhéanamh, infheistíocht chun feabhas a 
chur ar bhonneagar calafoirt agus 
infheistíochtaí maidir le margaíocht a 
dhéanamh ar ghabhálacha de thaisme, ba 
cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an 
nuálaíocht agus leis na hinfheistíochtaí sin 
le ráta déine cabhrach is airde ná an ráta atá 
i bhfeidhm d’oibríochtaí eile. Ba cheart 
uasráta déine cabhrach 100% a cheadú 
chun córais thrédhearcacha chun deiseanna 
iascaireachta a mhalartú idir Ballstáit 
(babhtáil cuóta) a dhearadh, a fhorbairt, a 
fhaire, a mheas agus a bhainistiú, d’fhonn 
éifeacht an ‘speicis scoir’ a tharlaíonn mar 
gheall ar an oibleagáid gabhálacha a 
thabhairt i dtír a mhaolú.

(21) Is oibleagáid dhlíthiúil í an 
oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír 
agus tá sí ar cheann de na 
príomhdhúshláin a bhaineann le CBI. 
Ciallaíonn sé go bhfuil deireadh tagtha 
le cleachtas an sceite, cleachtas nach 
raibh inghlactha ó thaobh an 
chomhshaoil de, agus go bhfuil 
athruithe suntasacha agus tábhachtacha 
tagtha ar chleachtais iascaireachta don 
earnáil, cleachtais a mbaineann costas 
ard airgeadais leo in amanna. Dá bhrí 
sin, ba cheart do na Ballstáit CEMI a 
úsáid chun tacaíocht a thabhairt don 
nuálaíocht agus do na hinfheistíochtaí a 
rannchuidíonn le cur chun feidhme 
iomlán agus tráthúil na hoibleagáide 
gabhálacha a thabhairt i dtír, lena 
mbaineann ráta déine cabhrach atá níos 
airde ná an ráta a bhfuil feidhm aige 
maidir le hoibríochtaí eile, amhail 
infheistíochtaí i dtrealamh roghnaitheach 
iascaireachta agus cur i bhfeidhm beart 
roghnaíochta ama agus spáis, 
infheistíochtaí le haghaidh feabhas a 
chur ar bhonneagar calafoirt agus 
infheistíochtaí le haghaidh margaíocht a 
dhéanamh ar ghabhálacha de thaisme. 
Ba cheart uasráta déine cabhrach 100% a 
cheadú chun córais thrédhearcacha le 
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haghaidh deiseanna iascaireachta a 
mhalartú idir Ballstáit (babhtáil cuóta) a 
dhearadh, a fhorbairt, a fhaire, a mheas 
agus a bhainistiú, chun maolú a 
dhéanamh ar éifeacht an ‘speicis scoir’, 
arb í an oibleagáid gabhálacha a 
thabhairt i dtír is siocair leis.

Or. en
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(33) Braitheann slándáil an tsoláthair bia 
ar mhargaí éifeachtúla dea-eagraithe lena 
gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, 
cobhsaíocht, cáilíocht agus éagsúlacht i 
dtaobh an tslabhra soláthair agus lena 
gcuirtear faisnéis ar fáil do thomhaltóirí. 
Chun na críche sin, ba cheart CEMI a 
bheith in ann tacú le margadh an iascaigh 
agus na dtáirgí dobharshaothraithe i 
gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) 
Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (‘Rialachán um 
Chomheagrú na Margaí’)15 Go háirithe, ba 
cheart tacaíocht a bheith ar fáil le haghaidh 
eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú, pleananna 
táirgeachta agus margaíochta a chur chun 
feidhme, margaí nua a chur chun cinn agus 
faisnéis mhargaidh a fhorbairt agus a 
scaipeadh.

(33) Braitheann slándáil an tsoláthair 
bia ar chosaint na muirthimpeallachta, 
ar bhainistiú inbhuanaithe stoc éisc, ar 
mhargaí éifeachtúla agus dea-eagraithe 
lena gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, 
ar chobhsaíocht, ar cháilíocht agus ar 
éagsúlacht an tslabhra soláthair agus 
lena gcuirtear faisnéis ar fáil do 
thomhaltóirí. Chun na críche sin, ba 
cheart CEMI a bheith in ann tacú le 
margaíocht táirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, i gcomhréir le 
cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 
1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (‘Rialachán um 
Chomheagrú na Margaí’)15. Go háirithe, 
ba cheart tacaíocht a bheith ar fáil inter 
alia le haghaidh eagraíochtaí táirgeoirí a 
chruthú, lena n-áirítear 
comharchumainn iascaigh agus 
táirgeoirí ar mhionchóir, le haghaidh 
pleananna táirgeachta agus margaíochta 
a chur chun feidhme, le haghaidh 
cúnamh stórála agus feachtais chur 
chun cinn agus cumarsáide, le 
haghaidh asraonta margaidh nua a chur 
chun cinn, le haghaidh staidéir a 
dhéanamh ar mhargaí, le haghaidh 
chaomhnú agus neartú Fhaireachlann 
an Mhargaidh Eorpaigh um Iascach 
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agus um Tháirgí Dobharshaothraithe 
(EUMOFA) agus le haghaidh faisnéis 
mhargaidh a fhorbairt agus a scaipeadh.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na 
margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón 
gComhairle agus Rialachán (CE) 
Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, 
lch. 1).

15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na 
margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón 
gComhairle agus Rialachán (CE) 
Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, 
lch. 1).
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