
AM\1181160GA.docx PE637.683v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

27.3.2019 A8-0176/288

Leasú 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
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) Ós ní é gur gníomhaí domhanda 
aigéan é an tAontas, gurb é an limistéar 
muirí is mó ar domhan é (de thairbhe na 
Réigiún is Forimeallaí agus na dTíortha 
agus na gCríoch thar lear) agus gurb é an 
cúigiú táirgeoir bia mara is mó ar domhan 
é, 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 
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, na hiascaireachta 
neamhdhleathaí, neamhthuairiscithe, 
neamhrialaithe (NNN) agus thruailliú na 
n-aigéan, agus dírítear ar an gcaoi sin ar 
údair imní slándála na saoránach.
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Leasú 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart CEMI tar éis 2020 a beith 
bunaithe ar leagan amach simplithe gan 
bearta agus rialacha mionsonraithe 
incháilitheachta a réamhshainiú ar 
bhealach atá saintreorach ar leibhéal an 
Aontais. Ina ionad sin, ba cheart tuairisc a 
thabhairt ar réimsí leathana tacaíochta faoi 
gach tosaíocht. Mar sin, ba cheart do na 
Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear 
an bealach is oiriúnaí dóibh chun na 
tosaíochtaí a bhaint amach. D'fhéadfaí 
tacaíocht a thabhairt do réimse beart a 
aithníonn na Ballstáit sna cláir sin faoi na 
rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo 
agus i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán 
lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna], 
ar choinníoll go gcumhdaítear leo na 
réimsí tacaíochta a aithnítear sa Rialachán 
seo. Mar sin féin, ní mór liosta 
d’oibríochtaí neamh-incháilithe a 
dhéanamh chun tionchair dhíobhálacha ar 
an gcaomhnú iascaigh a sheachaint, mar 
shampla, toirmeasc ginearálta a chur ar 
infheistíochtaí chun an acmhainn 
iascaireachta a fheabhsú. Chomh maith leis 
sin, ba cheart infheistíochtaí agus cúiteamh 
a íoc leis an gcabhlach ar choinníoll go 
dtagann siad le cuspóirí caomhnaithe CBI.

(11) Ba cheart CEMI tar éis 2020 a beith 
bunaithe ar leagan amach simplithe gan 
bearta agus rialacha mionsonraithe 
incháilitheachta a réamhshainiú ar 
bhealach atá saintreorach ar leibhéal an 
Aontais. Ina ionad sin, ba cheart tuairisc a 
thabhairt ar réimsí leathana tacaíochta faoi 
gach tosaíocht. Mar sin, ba cheart do na 
Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear 
an bealach is oiriúnaí dóibh chun na 
tosaíochtaí a bhaint amach. D’fhéadfaí 
tacaíocht a thabhairt do réimse beart a 
aithníonn na Ballstáit sna cláir sin faoi na 
rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo 
agus i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán 
lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna], 
ar choinníoll go gcumhdaítear iad faoi na 
tosaíochtaí a aithnítear sa Rialachán seo. Is 
gá, áfach, liosta d’oibríochtaí neamh-
incháilithe a dhéanamh chun tionchair 
dhíobhálacha a sheachaint ó thaobh 
caomhnú iascaigh de, mar shampla, 
toirmeasc ginearálta a chur ar 
infheistíochtaí lena ndéantar acmhainn 
iascaireachta a fheabhsú agus ar 
chleachtais iascaireachta a dhéanann 
dochar do na haigéin. Chomh maith leis 
sin, ba cheart infheistíochtaí agus cúiteamh 
a íoc leis an gcabhlach ar choinníoll go 
dtagann siad le cuspóirí caomhnaithe CBI.
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Leasú 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Faoi bhainistíocht chomhroinnte, ba 
cheart CEMI a bheith in ann chun tacú le 
bithéagsúlacht agus éiceachórais na mara 
agus an chósta a chosaint agus a athbhunú. 
Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a 
bheith ar fáil le haghaidh cúiteamh a íoc le 
hiascairí a bhailíonn trealamh iascaireachta 
a cailleadh agus bruscar muirí ón 
bhfarraige agus le haghaidh infheistíochtaí 
i gcalafoirt chun saoráidí cuí glactha a chur 
ar fáil i gcomhair an trealaimh 
iascaireachta sin a cailleadh agus i 
gcomhair bruscar muirí a bailíodh. Ba 
cheart tacaíocht a bheith ar fáil freisin le 
haghaidh gníomhaíochtaí chun stádas 
maith comhshaoil a bhaint amach nó a 
choinneáil sa mhuirthimpeallacht, mar a 
leagtar amach i dTreoir 2008/56/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(Treoir Réime um Straitéis Mhuirí’)11, le 
haghaidh cur chun feidhme bearta cosanta 
spásúla arna mbunú de bhun na Treorach 
sin agus, i gcomhréir leis na creataí 
gníomhaíochta tosaíochta a bhunaítear de 
bhun Threoir 92/43/CEE ón gComhairle 
('an Treoir maidir le Gnáthóga')12, le 
haghaidh bainistiú, athneartú agus 
faireachán limistéir NATURA 2000 chomh 
maith le cosaint speiceas faoi Threoir 
92/43/CEE agus Treoir 2009/147/CE ó 

(30) Faoi bhainistíocht chomhroinnte, 
caithfear 25 % de CEMI a úsáid chun tacú 
le bithéagsúlacht agus éiceachórais na mara 
agus an chósta a chosaint agus a athbhunú. 
Chun na críche sin, ba cheart tacaíocht a 
bheith ar fáil le haghaidh cúiteamh a íoc le 
hiascairí a bhailíonn trealamh iascaireachta 
a cailleadh agus bruscar muirí, go háirithe 
plaisteach, ón bhfarraige agus le haghaidh 
infheistíochtaí i gcalafoirt chun saoráidí cuí 
glactha a chur ar fáil i gcomhair an 
trealaimh iascaireachta sin a cailleadh agus 
an bruscar muirí a bailíodh. Ba cheart 
tacaíocht a bheith ar fáil freisin le haghaidh 
gníomhaíochtaí chun stádas maith 
comhshaoil a bhaint amach nó a choinneáil 
sa mhuirthimpeallacht, mar a leagtar 
amach i dTreoir 2008/56/CE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle (Treoir 
Réime um Straitéis Mhuirí’)11, le haghaidh 
cur chun feidhme bearta cosanta spásúla 
arna mbunú de bhun na Treorach sin agus, 
i gcomhréir leis na creataí gníomhaíochta 
tosaíochta a bhunaítear de bhun Threoir 
92/43/CEE ón gComhairle ('an Treoir 
maidir le Gnáthóga')12, le haghaidh 
bainistiú, athneartú agus faireachán ar 
limistéir NATURA 2000 chomh maith le 
cosaint speiceas faoi Threoir 92/43/CEE 
agus Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
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Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
('an Treoir maidir le héin')13. Faoin 
mbainistíocht dhíreach, ba cheart do CEMI 
tacú le farraigí glana sláintiúla a chur chun 
cinn agus leis an Straitéis Eorpach um 
Plaistigh sa Gheilleagar Ciorclach a 
forbraíodh sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle, chuig Coiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus chuig Coiste na Réigiún an 
16 Eanáir 201614, a chur chun feidhme, i 
gcomhréir leis an gcuspóir i ndáil le stádas 
maith comhshaoil a bhaint amach agus a 
chothú sa mhuirthimpeallacht.

hEorpa agus ón gComhairle ('an Treoir 
maidir le héin')13  agus faoi Threoir 
2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, agus mar aon le 
caighdeáin an Aontas i leith fuíolluisce 
uirbigh agus freisin i ndáil le tógáil, 
suiteáil, nuachóiriú, agus ullmhú agus 
meastóireacht eolaíoch a dhéanamh ar 
shaoráidí buana nó sochorraithe a bhfuil 
mar aidhm leo fauna agus flora muirí a 
chosaint agus a fheabhsú sna réigiún is 
forimeallaí. Faoin mbainistíocht dhíreach, 
ba cheart do CEMI tacú le farraigí glana 
sláintiúla a chur chun cinn agus leis an 
Straitéis Eorpach um Plaistigh sa 
Gheilleagar Ciorclach a forbraíodh sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún an 16 Eanáir 201614, a chur 
chun feidhme, i gcomhréir leis an gcuspóir 
i ndáil le stádas maith comhshaoil a bhaint 
amach nó a chothú sa mhuirthimpeallacht.

____________________________ ___
11. Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat 
do ghníomhaíocht chomhphobail i réimse 
an bheartais comhshaoil mhuirí (IO L 164, 
25.6.2008, lch. 19). 

11. Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat 
do ghníomhaíocht chomhphobail i réimse 
an bheartais comhshaoil mhuirí (IO L 164, 
25.6.2008, lch. 19). 

12. Treoir 92/43/CEE ón gComhairle 
an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 
nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a 
chaomhnú (IO L 206, 22.07.1992, lch. 7).

12. Treoir 92/43/CEE ón gComhairle 
an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 
nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a 
chaomhnú (IO L 206, 22.07.1992, lch. 7).

13. Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú (IO L 20, 26.01.2010, lch. 7).

13. Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú (IO L 20, 26.01.2010, lch. 7).

14. COM(2018)0028 14. COM(2018)0028
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27.3.2019 A8-0176/291

Leasú 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Iascaigh inbhuanaithe a chothú 
agus acmhainní bitheolaíocha mara a 
chaomhnú;

(1) Iascaigh inbhuanaithe a chothú 
agus acmhainní bitheolaíochta mara a 
cosaint, a athbhunú agus a chaomhnú;

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Leasú 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é EUR 6 140 000 000 i 
bpraghsanna reatha a bheidh san 
imchlúdach airgeadais do chur chun 
feidhme CEMI don tréimhse 2021-2027.

1. Is é EUR 6 867 000 000 i 
bpraghsanna tairiseacha in 2018 (i.e. 
EUR 7 739 000 000 i bpraghsanna reatha) 
a bheidh san imchlúdach airgeadais do 
chur chun feidhme CEMI don tréimhse 
2021-2027, arb ionann é don tréimhse 
2014-2020. Déanfar 25 % ar a laghad den 
imchlúdach sin a leithdháileadh ar 
thosaíocht 1, mar a shainítear i bpointe 1 
d’Airteagal 4(1) den Rialachán seo.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Leasú 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) EUR 131 000 000 i gcomhair 
Ghuadalúip, Ghuáin na Fraince, 
Martinique, Mayotte, Réunion agus Saint-
Martin.

(c) EUR 172 900 000 i gcomhair 
Ghuadalúip, Ghuáin na Fraince, 
Martinique, Mayotte, Réunion agus Saint-
Martin.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Leasú 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 6 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ia) rannchuidiú an chláir chun dul i 
ngleic le hiascaireacht NNN.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Leasú 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Do na táirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann le CFAE, a 
bhfuil feidhm ag Airteagal 107, Airteagal 
108 agus Airteagal 109 de ina leith, 
féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir le 
hAirteagal 108 CFAE, cabhair 
oibriúcháin a údarú sna réigiúin is 
forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 
349 CFAE laistigh de na hearnálacha ina 
dtáirgtear, ina bpróiseáiltear agus ina 
margaítear táirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, d’fhonn na srianta 
sonracha sna réigiúin sin mar thoradh ar 
a leithlisiú, a n-oileánachas agus a 
bhfíoriargúltacht a mhaolú.
Féadfaidh na Ballstáit maoiniú breise a 
dheonú chun na pleananna cúitimh dá 
dtagraítear in Airteagal 21 a chur chun 
feidhme. I gcásanna mar sin, cuirfidh na 
Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoin 
Státchabhair a fhéadfaidh an Coimisiún a 
fhormheas i gcomhréir leis an Rialachán 
seo mar chuid de na pleananna sin. 
Measfar go mbeidh fógra curtha i leith 
Státchabhrach a chuirtear in iúl ar an 
mbealach sin, de réir bhrí na chéad 
abairte d’Airteagal 108(3) CFAE.
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27.3.2019 A8-0176/296

Leasú 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe k a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ka) trálaeireacht ar ghrinneall na 
farraige ag domhain níos mó ná 200 
méadar.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Leasú 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. De mhaolú ar phointe (a) 
d’Airteagal 13, féadfar an tacaíocht dá 
dtagraítear i mír 1 a dheonú sna réigiúin 
is forimeallaí maidir le feistí 
comhthiomsaithe iasc atá ar ancaire, ar 
choinníoll go rannchuidíonn feistí den 
sórt sin le hiascaireacht inbhuanaithe 
agus roghnaíoch.

Or. en


