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MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, na 
moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

Ba cheart don Choimisiún na pointí seo a leanas a chur san áireamh mar is cuí agus an 
comhaontú á chur chun feidhme:

1. Ba cheart go ndéanfaí rochtain ar shoithigh AE a theorannú do na hacmhainní iascaigh 
nach féidir le Cósta an Eabhair a shaothrú de bharr easpa acmhainne (barrachas 
acmhainní) agus níor cheart go mbeadh gabhálacha a sháraíonn an uastáirgeacht 
inbhuanaithe i gceist riamh leis sin; ba cheart go dtabharfaí tosaíocht do riachtanais 
chothaithe mhuintir na háite, chun feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair bia, agus go 
léireofaí é sin in oibleagáidí gabhálacha áitiúla;

2. Ba cheart go n-áiteodh an Coimisiún ar Phoblacht an Chósta Eabhair an ranníocaíocht 
airgeadais dá bhforáiltear leis an bprótacal maidir le tacaíocht earnála a úsáid chun a 
tionscal iascaigh náisiúnta a neartú ar bhealach inbhuanaithe, go háirithe an iascaireacht 
ar mhionscála, lena gcuirfí borradh faoin éileamh ar infheistíocht áitiúil agus ar 
thionscadail thionsclaíocha sa gheilleagar gorm, agus lena gcruthófaí poist áitiúla;

3. Ba cheart don Choimisiún iarracht a dhéanamh cuspóirí a áireamh i gclár earnála 
ilbhliantúil, dá bhforáiltear in Airteagal 4 den phrótacal, lena ndéantar:

– forbairt inbhuanaithe na hearnála iascaireachta agus próiseála éisc áitiúil, agus na 
hearnála iascaigh agus próiseála éisc ar mhionscála go háirithe, chomh maith le 
gníomhaíochtaí agus comhpháirtíochtaí áitiúla eile atá nasctha leis an earnáil a chur 
chun cinn;

– ról na mban agus daoine óga san iascach ar mhionscála a chur chun cinn trí dhíolachán 
tuinnín fo-ghabhála agus ísealcháilíochta, ar-a dtugtar ‘iasc bréagach’, a rialú ionas go 
ndíolfar cion cothrom le gníomhaithe margaidh áitiúla go díreach; 

– faireachán, rialú agus faireachas iascaigh a athneartú in uiscí an Chósta Éabhair trí 
straitéis chomhleanúnach cosanta maidir leis an Limistéar Eacnamaíoch Eisiach 
(LEE), agus, ar an dóigh sin, cosc níos mó fós a chur ar an iascaireacht 
neamhdhleathach, neamhthuairiscithe, neamhrialáilte agus na héifeachtaí 
neamhfhabhracha eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a ghabhann léi;

– trédhearcacht maidir le húsáid an mhaoinithe earnála faoin bprótacal a ráthú, chun 
faireachán a dhéanamh ar rátaí ionsúcháin agus iad a fheabhsú agus chun a áirithiú go 
mbainfear amach torthaí nithiúla faoin gcomhaontú chun tacú leis an iascach áitiúil 
agus le muintir na háite i gcoitinne;

4. ba cheart don Choimisiún tacaíocht a thabhairt do Phoblacht an Chósta Eabhair maidir 
le bainistíocht a dhéanamh ar a n-acmhainneacht na cistí arna bhfáil a ionsú chun a 
áirithiú go mbainfear an úsáid is fearr is féidir astu agus go mbainfear amach torthaí 
nithiúla faoin gcomhaontú don iascach áitiúil agus do mhuintir na háite i gcoitinne;

5. ba cheart leas iomlán a bhaint as na deiseanna fostaíochta dá bhforáiltear leis an 
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bprótacal do mhairnéalaigh áitiúla ar shoithí AE, agus tosaíocht a thabhairt do 
mhairnéalaigh an Chósta Éabhair;

6. ba cheart don Choimisiún iarracht a dhéanamh a áirithiú go gcloífear leis na 
gníomhaíochtaí faireacháin agus meastóireachta a leagtar amach sa phrótacal agus sa 
chlár earnála ilbhliantúil a leanfaidh as chun cleachtais inbhuanaithe, dlíthe saothair 
agus dálaí cuibhiúla oibre agus na cosaintí um chearta an duine arna mbunú leis an 
gcomhaontú a choimirciú; ba cheart tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid na 
Parlaiminte agus na Comhairle chun an trédhearcacht a spreagadh agus chun a áirithiú, 
a mhéid a bhaineann leis an mbuiséad a bhfuil sé beartaithe leis tacú leis an mbeartas 
iascaigh sa Chósta Éabhair, go mbainfear úsáid as chun na críche sin iarbhír; ba cheart 
gnéithe réigiúnacha a chur san áireamh freisin agus an tuarascáil á hullmhú ionas gur 
féidir béim a leagan ar thionchar na gcomhaontuithe iascaigh arna gcur i gcrích ag AE 
sa réigiún, agus ar a n-éifeacht ar an gcomhaontú iascaigh leis an gCósta Éabhair.
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