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RÉASÚNÚ GEARR

Tá roinnt Comhaontuithe Comhpháirtíochta Iascaigh (FPAnna) agus Prótacal sínithe ag an 
Aontas Eorpach (AE) le tíortha nach tíortha den Aontas Eorpach iad. Trí mheán FPAnna, 
tugann AE tacaíocht airgeadais agus theicniúil mar mhalairt ar chearta iascaireachta le 
haghaidh stoic bharrachais i limistéar eacnamaíoch eisiach (LEE) na tíre, i dtimpeallacht atá 
rialáilte le dlí. Cuirtear béim sna comhaontuithe sin freisin ar chaomhnú acmhainní agus ar 
inbhuanaitheacht an chomhshaoil, ag áirithiú go bhfuil gach soitheach AE faoi réir na rialacha 
céanna maidir le rialú agus trédhearcacht, agus ag tacú le beartas iascaigh inbhuanaithe féin 
na tíre comhpháirtíochta.  Ag an am céanna, áiríodh clásal i ndáil le hurraim do chearta an 
duine i ngach prótacal ag gabháil le comhaontuithe iascaigh.

Tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht Dhaonlathach São Tomé 
agus Príncipe (PD-STP) agus an Comhphobal Eorpach i bhfeidhm an 29 Lúnasa 20111 agus 
rinneadh é a athnuachan go huathoibríoch ó shin. Chuaigh an Prótacal deireanach a ghabhann 
leis an gComhaontú Iascaigh idir an dá pháirtí, a tháinig i bhfeidhm an 23 Bealtaine 2014, in 
éag an 22 Bealtaine 2018.

Reáchtáil an Coimisiún caibidlíochtaí le Rialtas PD-STP agus d’fhonn Prótacal nua a 
ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh reatha a thabhairt i gcrích.  Tar éis 
na gcaibidlíochtaí sin, cuireadh inisileacha le Prótacal nua an 17 Aibreán 2019. Cumhdaíonn 
an Prótacal tréimhse cúig bliana ó dháta a chur i bhfeidhm go sealadach, i.e. ó dháta a 
shínithe.

Deiseanna iascaireachta
Forálann an Prótacal maidir le deiseanna iascaireachta sna catagóirí seo a leanas: 28 
soitheach-reoiteoir peas-saighne do thuinníní (16 don Spáinn agus 12 don Fhrainc) agus 6 
spiléar ar fuaidreamh (5 don Spáinn agus ceadúnas amháin don Phortaingéil).

Ranníocaíocht airgeadais

Is é €840,000 ranníocaíocht airgeadais bhliantúil AE, bunaithe orthu seo a leanas:

 Tonnáiste tagartha de 8,000 tona in aghaidh na bliana, ar socraíodh méid rochtainbhainteach 
ag €400 000 sa bhliain lena aghaidh, ó thús deireadh an Phrótacail agus

 Tacaíocht d’fhorbairt bheartas earnáil iascaigh PD-STP atá socraithe ag €440 000 sa bhliain ó 
thús deireadh an Phrótacail.

Iascaigh ins PD-STP
Tá an earnáil iascaigh ar cheann de spreagthóirí an fháis in PD-STP. Is earnáil mhionscála go 
heisiach í earnáil na hiascaireachta in São Tomé agus Príncipe agus baineann an earnáil sin 
úsáid as acmhainní cósta agus mór-imirceacha. Sáraíonn na gabhálacha baile is déanaí 12,000 
tona, lena n-áirítear 3,300 tona de speicis tuinníní. Cuirtear gach gabháil ar fáil don mhargadh 
baile d’uireasa onnmhairithe. D’fhorbair an fhlít mhionscála le roinnt blianta anuas le 
gabhálacha méadaithe agus aistriú ó chur chuige cothabhálach go cur chuige níos tráchtála.

Tugann PD-STP rochtain do shoithí eachtracha ó thíortha nach Ballstáit den Aontas Eorpach 

1 Rialachán (CE) Uimh. 894/2007 ón gComhairle maidir le Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht 
Dhaonlathach São Tomé agus Príncipe agus an Comhphobal Eorpach a thabhairt i gcrích (IO L 205, 7.8.2007, 
lch. 35).
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iad agus do shoithí AE araon. Le cúpla bliain anuas, thug údaráis PD-STP i gcrích prótacail le 
heintitis a dhéanann ionadaíocht thar ceann soithí peas-saighne tuinníní le haghaidh tuairim is 
15 shoitheach. Áirítear i measc na bprótacal sin, arna roinnt ag na hÚdaráis leis na meastóirí, 
téarmaí íocaíochta atá éagsúil leis na téarmaí atá ann do shoithí AE, módúlachtaí measúnaithe 
atá ailínithe leosan is infheidhme i leith shoithí AE, agus clásail lena dtacaítear le náisiúnaigh 
as PD-STP a fhostú ar bord na soithí. 

Maidir le tábhacht na ndúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil, ar gá do PD-STP 
aghaidh a thabhairt orthu, tá an Rapóirtéir den tuairim, leis an bprótacal seo agus le 
ranníocaíocht airgeadais iomlán AE, gur gá tacú leis na tosaíochtaí seo a leanas: 

 ag cur chun cinn: geilleagar inbhuanaithe, le béim ar leith ar iascaigh áitiúla ar mhionscála; 
bonneagar calafoirt a nuachóiriú, go háirithe maidir le substaintí atá thar a bheith 
truaillitheach, amhail ola innill, ach gan a bheith teoranta di, a chóireáil agus a dhiúscairt ar 
bhealach sábháilte; agus cóir chomhionann do gach duine a oibríonn sa slabhra iascaigh, go 
háirithe grúpaí leochaileacha.  

 feabhas a chur ar an riocht eolais maidir leis an réigiún aigéin sin agus ar an gcomhar 
eolaíoch; go háirithe trína chur ar chumas eolaithe áitiúla agus eolaithe AE dul ar bord soithí 
iascaigh atá ag oibriú sa cheantar sin; léirítear leis sin freisin eolas sonrach a bheith ann ar 
éifeachtaí carnacha na gcomhaontuithe iascaigh éagsúla atá tugtha i gcrích ag PD-STP le tríú 
tíortha, ar riocht na n-acmhainní iascaigh sa réigiún aigéin sin, chun a áirithiú go bhféadfadh 
an éarnáil áitiúil iascaireachta leanúint den fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe agus nach 
ndéanfar dochar do bheathra muirí trí róshaothrú;

 neart a chur le faireachán, rialú agus cur i bhfeidhm dlíthe infheidhme chun deireadh a chur 
le hiascaireacht NNN; sa bhealach seo, ba cheart dlúthchomhordú le gach clár tacaíochta eile 
sa réimse seo a éascú;

 bainfear amach trédhearcacht ó thaobh úsáid ranníocaíocht airgeadais AE de trí gach riail AE 
infheidhme chomh maith le Cód Trédhearcachta Fioscí (FTC) CAI a úsáid chun a áirithiú go 
mbainfear amach an leas is fearr do dhaonra PD-STP agus d'éiceachóras agus do bheathra 
muirí an Réigiúin. 

Tá súil ag an rapóirtéir go bhféadfaidh an prótacal nua úsáid dhlíthiúil fhreagrach agus 
inbhuanaithe na n-acmhainní iascaigh a chur chun cinn, an leas is fearr a thabhairt agus 
ardleibhéal trédhearcachta fioscí a áirithiú maidir le húsáid cistí AE.

******

Iarann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste freagrach, formheas an 
togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir leis an gconclúid a mholadh, thar ceann an 
Aontais Eorpaigh, maidir le Prótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe 
Comhpháirtíochta Iascaigh idir Poblacht Dhaonlathach São Tomé agus Príncipe agus an 
Comhphobal Eorpach.


