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RÉASÚNÚ GEARR

An 12 Meitheamh 2018, thíolaic an Coimisiún an togra nua reachtach maidir leis an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) don tréimhse 2021-2027. Is é is aidhm do CEMI cistiú ó 
bhuiséad an Aontais a spriocdhíriú chun tacaíocht a thabhairt don Comhbheartas Iascaigh 
(CBI), do Bheartas Muirí Comhtháite (BMC) an Aontais agus dá ghealltanais idirnáisiúnta i 
dtaca le rialachas aigéan, go háirithe i gcomhthéacs Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe. 

I mo cháil mar rapóirtéir don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí 
agus um Shábháilteacht Bia, is díol sásaimh dom an teachtaireacht ón gCoimisiún mar is bonn 
maith í ónar féidir leis na comhreachtóirí tosú ag obair ar an téacs a bharrfheabhsú agus teacht 
ar chomhaontú. Is díol sásaimh dom go háirithe go gcuireann an togra ón gCoimisiún leis an 
tionchar comhshaoil atá ag CEMI, agus béim á leagan ar éiceachórais mhuirí a chosaint agus 
ranníocaíocht 30% a bhfuiltear ag súil leis ó bhuiséad an Chiste chun maolú ar an athrú 
aeráide agus oiriúnú don athrú sin, atá i gcomhréir leis na gealltanais a tugadh faoi 
Chomhaontú Pháras.

San am céanna, táim den tuairim go mbeidh an CEMI nua níos éifeachtaí agus níos 
éifeachtúla a bhuí leis an simpliú, an choimhdeacht, an t-ailíniú le cistí eile agus tacaíocht atá 
dírithe ar bhealach níos fearr ar chur chun feidhme CBI.

Cuidíonn an t-iascach agus an dobharshaothrú le slándáil an tsoláthair bia agus leis an gcothú. 
Mar sin féin, allmhairíonn an tAontas níos mó ná 60% de na táirgí iascaigh a thomhailtear san 
Aontas agus, dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar thríú tíortha. Is é an dúshlán is mó ná 
borradh a chur faoi thomhailt an éisc a tháirgtear san Aontas, trí ardchaighdeáin cháilíochta a 
leagan síos agus praghsanna réasúnta a bheith ann. I ndáil leis sin, caithfear cur le próifíl an 
dobharshaothraithe san earnáil agus a thairseach chriticiúil a mhéadú: ní thagann ach 20% de 
na táirgí éisc a chuirtear ar an margadh in AE ón bhfeirmeoireacht éisc. 

San am céanna, tá sé tábhachtach, dar liom, sraith leasuithe a chur síos chun cur leis an 
tuarascáil chun na forálacha atá inti a oiriúnú agus iad a dhéanamh níos solúbtha chun nach n-
imreofar tionchar diúltach míchuí ar an loingeas iascaireachta, i bhfianaise a éagsúla atá sé ar 
fud an Aontais. 

Mheas mé go raibh sé tábhachtach foráil a dhéanamh maidir le ‘comhbhainistíocht’, i.e. sásra 
bainistíochta do ghníomhaíochtaí gairmiúla iascaireachta, don iascach áineasa agus don 
dobharshaothrú, ina gcomhroinneann rialtais a n-údarás leis an bpobal áitiúil úsáideoirí, 
faoina mbronnfaí freagrachtaí agus cearta sonracha ar gach páirtí maidir le faisnéis faoi 
bhainistiú na gníomhaíochta agus maidir leis an gcinnteoireacht ina leith. Tá sé tábhachtach a 
choinneáil i gcuimhne gurb iad na daoine a bhfuil an leas is mó acu ó thaobh limistéir 
iascaireachta agus stoic éisc a fháil ná na hiascairí féin, mar ní féidir iascaireacht gan éisc 
agus ní bheidh aon fhostaíocht ann gan iascaireacht. Rinne mé mo dhícheall sna leasuithe, dá 
bhrí sin, cothromaíocht a bhaint amach idir inbhuanaitheacht chomhshaoil, inbhuanaitheacht 
chomhshaoil agus  inbhuanaitheacht shóisialta a oiread agus is féidir. 

Ar deireadh, trí shimpliú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí is féidir a fhorbairt faoi réimse 
CEMI, agus trí shainmhíniú a thabhairt orthu, táim den tuairim láidir go ndéanfar éascaíocht 
ar an mbainistiú, go laghdófar ualach an mhaorlathais agus go gcuirfear go mór le hearnáil an 



PE627.712v02-00 4/49 AD\1169823GA.docx

GA

iascaigh mhuirí mar aon leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun cinn.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an 
gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

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 iomlán agus 
tráthúil an Chomhbheartais Iascaigh 
(CBI), na Treorach Réime um Straitéis 
Mhuirí, bheartas muirí an Aontais agus 
ghealltanais idirnáisiúnta an Aontais i dtaca 
le rialachas aigéan. Is é ceann de na 
háiseanna tábhachtacha é an cistiú sin, i 
dteannta beartais fhreagracha iascaigh, le 
haghaidh iascaigh inbhuanaithe agus 
chaomhnú acmhainní bitheolaíocha na 
mara, le haghaidh shlándáil an tsoláthair 
bia trí bhíthin earraí bia mara a sholáthar, 
le haghaidh fás geilleagair ghoirm 
inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de 
theorainneacha éiceolaíocha agus le 
haghaidh farraigí agus aigéin atá sláintiúil, 
sábháilte, slán, glan agus a ndéantar 
bainistiú inbhuanaithe orthu.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Mar ghníomhaí domhanda aigéan (2) Mar ghníomhaí domhanda aigéan 
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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.

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 a fhorbróidh laistigh 
de theorainneacha éiceolaíocha 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.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Foráiltear sa chreat airgeadais 
ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán 
(AE) xx/xx6  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 

(8) Foráiltear sa chreat airgeadais 
ilbhliantúil a leagtar amach i Rialachán 
(AE) xx/xx6  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 ilbhliantúla 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 
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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.

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 urghnách 
de ghníomhaíochtaí iascaireachta.

_________________ _________________

6 IO C […], […], lch. […]. 6 IO C […], […], lch. […].

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Tá breis agus 5 milliún duine 
fostaithe in earnáil mhuirí na hEorpa agus 
gineann sin beagnach EUR 500 billiún in 
aghaidh na bliana, agus tá poitéinseal san 
earnáil chéanna i bhfad níos mó post a 
chruthú. Meastar gurb é EUR 1.3 trilliún an 
luach ar aschur an gheilleagair dhomhanda 
aigéan, agus d'fhéadfadh sé sin a bheith 
breis agus a dhá oiread ní ba mhó faoi 
2030. An gá spriocanna CO2 a bhaint 
amach, éifeachtúlacht acmhainní a mhéadú 
agus lorg an gheilleagair ghoirm ar an 
gcomhshaol a laghdú, is mór an spreagadh 
a bhí sa ghá sin don nuálaíocht in 
earnálacha eile amhail an trealamh muirí, 
an tógáil long, an bhreathnóireacht aigéan, 
an dreidireacht, an chosaint chósta agus an 
tógáil mhuirí. Rinne cistí struchtúracha an 
Aontais, go háirithe Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus CEMI, 
infheistíocht sa gheilleagar muirí. Ní mór 
uirlisí nua infheistíochta, amhail InvestEU, 
a úsáid chun poitéinseal fáis na hearnála a 
shásamh.

(9) Tá breis agus 5 milliún duine 
fostaithe in earnáil mhuirí na hEorpa agus 
gineann sin beagnach EUR 500 billiún in 
aghaidh na bliana, agus tá poitéinseal san 
earnáil chéanna i bhfad níos mó post a 
chruthú, ach ba cheart leanúint 
d’fhaireachán a dhéanamh ar stoic na 
speiceas éisc agus cur in aghaidh na ró-
iascaireachta trí bhearta oiriúnacha. 
Meastar gurb é EUR 1.3 trilliún an luach ar 
aschur an gheilleagair dhomhanda aigéan, 
agus d'fhéadfadh sé sin a bheith breis agus 
a dhá oiread ní ba mhó faoi 2030. An gá 
spriocanna CO2 a bhaint amach, 
éifeachtúlacht acmhainní a mhéadú agus 
lorg an gheilleagair ghoirm ar an 
gcomhshaol a laghdú, is mór an spreagadh 
a bhí sa ghá sin don nuálaíocht in 
earnálacha eile amhail an trealamh muirí, 
an tógáil long, an bhreathnóireacht aigéan, 
an dreidireacht, an chosaint chósta agus an 
tógáil mhuirí. Rinne cistí struchtúracha an 
Aontais, go háirithe Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus CEMI, 
infheistíocht sa gheilleagar muirí. Ní mór 
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uirlisí nua infheistíochta, amhail InvestEU, 
a úsáid chun poitéinseal fáis na hearnála a 
shásamh.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ba cheart CEMI a bhunú ar na 
ceithre thosaíocht: iascaigh inbhuanaithe a 
chothú agus acmhainní bitheolaíocha na 
mara a chaomhnú; cuidiú le slándáil an 
tsoláthair bia san Aontas trí 
dhobharshaothrú agus margaí atá iomaíoch 
agus inbhuanaithe; an fhorbairt ar
gheilleagar gorm inbhuanaithe a chumasú 
agus pobail chósta a bhfuil rath orthu a 
chothú; an rialachas idirnáisiúnta aigéan a 
threisiú agus farraigí agus aigéin 
shábháilte, shlána, ghlana, a bhainistítear 
go hinbhuanaithe a chumasú. Ba cheart 
coinneáil leis na tosaíochtaí sin tríd an 
mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus 
indíreach.

(10) Ba cheart CEMI a bhunú ar 
cheithre thosaíocht atá go hiomlán i 
gcomhréir le cuspóirí CBI: iascaigh 
inbhuanaithe a chothú agus acmhainní 
bitheolaíocha na mara a chaomhnú; cuidiú 
le slándáil an tsoláthair bia san Aontas trí 
dhobharshaothrú agus margaí atá iomaíoch 
agus inbhuanaithe; geilleagar gorm 
inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de 
theorainneacha éiceolaíocha agus a 
chothóidh pobail chósta a bhfuil rath orthu 
a chumasú; an rialachas idirnáisiúnta 
aigéan a threisiú agus farraigí agus aigéin 
shábháilte, shlána, ghlana, a bhainistítear 
go hinbhuanaithe a chumasú. Ba cheart 
coinneáil leis na tosaíochtaí sin tríd an 
mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus 
indíreach.

Leasú 6

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 

(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 
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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.

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 agus díghrádú an éiceachórais 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.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart 
don Rialachán seo cuidiú chun an 
ghníomhaíocht ar son na haeráide a 
phríomhshruthú agus chun sprioc 
fhoriomlán 25 % de chaiteachais 
bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach 
maidir leis an tacaíocht do chuspóirí 
aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
seo, meastar go gcaithfear le 30 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhuithe ábhartha le linn ullmhú agus 
chur chun feidhme CEMI agus déanfar 
athmheasúnú ar na gníomhuithe sin mar 
chuid de na meastóireachtaí agus na próisis 

(13) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, ba cheart 
don Rialachán seo cuidiú chun an 
ghníomhaíocht ar son na haeráide a 
phríomhshruthú agus chun sprioc 
fhoriomlán 25 % de chaiteachais 
bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach 
maidir leis an tacaíocht do chuspóirí 
aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
seo, meastar go gcaithfear le 30 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha, lena n-áirítear 
tionscadail atá dírithe ar cheapacha féir 
mara agus bogach cósta, ar umair mhóra 
charbóin iad, a chosaint agus a 
athbhunú, le linn ullmhú agus chur chun 
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athbhreithnithe ábhartha. feidhme CEMI agus déanfar athmheasúnú 
ar na gníomhaíochtaí sin mar chuid de na 
meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

Réasúnú

Sa tuarascáil is déanaí ó IPCC, maítear nach amháin gur gá laghdú a dhéanamh ar 
astaíochtaí CO2 ach gur gá CO2 a bhaint as an atmaisféar freisin.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart do CEMI tacú le cuspóirí 
comhshaoil an Aontais a bhaint amach. Ba 
cheart cuntas a choimeád ar an ionchur ach 
marcóirí comhshaoil an Aontais a chur i 
bhfeidhm agus iad a thuairisciú go rialta i 
gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na 
dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

(14) Ba cheart do CEMI tacú le cuspóirí 
comhshaoil an Aontais a bhaint amach, 
laistigh de chreat CBI, faoi chuimsiú CBI 
agus Threoir 2008/56/CE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle1a. Ba 
cheart cuntas a choimeád ar an ionchur ach 
marcóirí comhshaoil an Aontais a chur i 
bhfeidhm agus iad a thuairisciú go rialta i 
gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na 
dtuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht.

_________________

1a 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 (An 
Treoir um Chreat na Straitéise Muirí) (IO 
L 164, 25.6.2008, lch. 19).

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) I gcomhréir le hAirteagal 42 den 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

(15) I gcomhréir le hAirteagal 42 de 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
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(‘Rialachán CBI’)7 , ba cheart do chúnamh 
airgeadais faoi CEMI a bheith ar choinníoll 
go gcomhlíontar rialacha CBI. Níor cheart 
iarratais ó thairbhithe nach gcomhlíonann 
rialacha infheidhme CBI a ghlacadh.

(‘Rialachán CBI’)7 , ba cheart cúnamh 
airgeadais an Aontais faoi CEMI a bheith 
bunaithe ar an gcoinníoll go gcomhlíontar 
rialacha CBI agus dlí ábhartha 
comhshaoil an Aontais go hiomlán. Níor 
cheart cúnamh airgeadais an Aontais a 
dheonú ach do na hoibreoirí agus na 
Ballstáit sin a chomhlíonann a gcuid 
oibleagáidí ábhartha dlíthiúla go 
hiomlán. Níor cheart glacadh le hiarratais 
ó thairbhithe nach gcomhlíonann rialacha 
infheidhme CBI.

_________________ _________________

7 Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir leis an 
gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón 
gComhairle agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón 
gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus 
Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO 
L 354, 28.12.2013, lch. 22).

7 Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir leis an 
gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón 
gComhairle agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón 
gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus
Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO 
L 354, 28.12.2013, lch. 22).

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun aghaidh a thabhairt ar na 
coinníollacha sonracha de CBI dá 
dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 
1380/2013 agus chun cuidiú le rialacha 
CBI a chomhlíonadh, ba cheart forálacha 
sa bhreis ar na rialacha maidir le briseadh, 
fionraíocht agus ceartuithe airgeadais mar a 
leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 
[Rialachán lena leagtar síos na Forálacha 
Coiteanna] a leagan amach. Sa chás nach 
gcomhlíonann Ballstát nó tairbhí na 
hoibleagáidí a cuireadh air faoi CBI, nó sa 
chás go bhfuil fianaise ag an gCoimisiún a 
thugann le fios nach bhfuiltear ag 

(16) Chun aghaidh a thabhairt ar na 
coinníollacha sonracha in CBI dá 
dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 
1380/2013 agus chun cuidiú le rialacha 
CBI a chomhlíonadh go hiomlán, ba cheart 
forálacha sa bhreis ar na rialacha maidir le 
briseadh, fionraíocht agus ceartuithe 
airgeadais mar a leagtar amach i Rialachán 
(AE) Uimh. [Rialachán lena leagtar síos na 
Forálacha Coiteanna] a leagan amach. I 
gcás nach gcomhlíonann Ballstát nó tairbhí 
na hoibleagáidí a cuireadh air faoi CBI, nó 
i gcás ina bhfuil fianaise ag an gCoimisiún 
a thugann le fios nach bhfuiltear ag 
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comhlíonadh na n-oibleagáidí, ba cheart go 
mbeadh cead ag an gCoimisiún 
spriocdhátaí le haghaidh íocaíochta a 
bhriseadh mar bheart réamhchúraim. 
Chomh maith le bheith in ann an 
spriocdháta le haghaidh íocaíochta a 
bhriseadh, agus ionas nach ndéanfar 
caiteachas neamh-incháilithe a íoc amach, 
ba cheart cead a thabhairt don Choimisiún 
íocaíochtaí a chur ar fionraí agus ceartuithe 
airgeadais a fhorchur sa chás nach 
gcomhlíonann Ballstát rialacha CBI ar 
bhealach tromchúiseach.

comhlíonadh na n-oibleagáidí, ba cheart go 
mbeadh cead ag an gCoimisiún 
spriocdhátaí le haghaidh íocaíochta a 
bhriseadh mar bheart réamhchúraim. 
Chomh maith le bheith in ann an 
spriocdháta le haghaidh íocaíochta a 
bhriseadh, agus ionas nach ndéanfar 
caiteachas neamh-incháilithe a íoc amach, 
ba cheart cead a thabhairt don Choimisiún 
íocaíochtaí a chur ar fionraí agus ceartuithe 
airgeadais a fhorchur sa chás nach 
gcomhlíonann Ballstát rialacha CBI ar 
bhealach tromchúiseach.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Baineadh an t-uafás amach le 
blianta beaga anuas le CBI maidir le stoic 
éisc a thabhairt ar ais ar leibhéil shláintiúla, 
brabúsacht a mhéadú in earnáil 
iascaireachta an Aontais agus éiceachórais 
mhuirí a chaomhnú. Mar sin féin, tá 
dúshláin shuntasacha fós le sárú chun 
cuspóirí socheacnamaíocha agus 
comhshaoil CBI a bhaint amach. Chuige 
sin, beidh tacaíocht leanúnach de dhíth tar 
éis 2020, go háirithe maidir leis na 
himchuacha farraige mar a bhfuil an dul 
chun cinn níos moille.

(17) Rinneadh bearta le blianta beaga 
anuas le CBI i dtreo stoic éisc a thabhairt 
ar ais ar leibhéil shláintiúla, brabúsacht a 
mhéadú in earnáil iascaireachta an Aontais 
agus éiceachórais mhuirí a chaomhnú. Tá 
dúshláin shuntasacha fós le sárú, áfach, 
chun cuspóirí socheacnamaíocha agus 
comhshaoil CBI a bhaint amach go 
hiomlán, lena n-áirítear an oibleagáid 
dhlíthiúil na stoic éisc ar fad a athbhunú 
agus a chaomhnú os cionn na leibhéal 
bithmhaise lenar féidir uastáirgeacht 
inbhuanaithe a bhaint amach. Chuige sin, 
beidh tacaíocht leanúnach de dhíth tar éis 
2020, go háirithe maidir leis na 
himchuacha farraige mar a bhfuil an dul 
chun cinn níos moille.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Tá an t-iascach lárnach i slí (18) Tá an t-iascach lárnach i slí 
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mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha 
go leor pobal cósta san Aontas, go háirithe 
mar a mbíonn ról tábhachtach ag an 
iascaireacht bheag chósta. Toisc go bhfuil 
formhór na ndaoine i bpobail iascaireachta 
os cionn 50 bliain ar an meán, tá dúshlán 
fós ag baint leis an athnuachan glúine agus 
le gníomhaíochtaí a éagsúlú.

mhaireachtála agus oidhreacht chultúrtha 
go leor pobal cósta agus oileánda san 
Aontas, go háirithe mar a mbíonn ról 
tábhachtach ag an iascaireacht bheag 
chósta. Toisc go bhfuil formhór na ndaoine 
i bpobail iascaireachta os cionn 50 bliain ar 
an meán, tá dúshlán fós ag baint leis an 
athnuachan glúine agus le gníomhaíochtaí 
a éagsúlú.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Le cur chun feidhme na sásraí 
comhbhainistíochta sna gníomhaíochtaí 
iascaireachta gairmiúla agus áineasa 
agus sa dobharshaothrú, i dteannta 
rannpháirtíocht dhíreach na 
ngeallsealbhóirí lena mbaineann, amhail 
údaráis riaracháin, earnáil na 
hiascaireachta agus an 
dobharshaothraithe, an pobal eolaíochta, 
agus an tsochaí shibhialta, ar bhonn 
leithdháileadh cothrom na bhfreagrachtaí 
cinnteoireachta, agus ar bhonn 
bainistíocht oiriúnaitheach atá bunaithe 
ar eolas, ar fhaisnéis agus ar neasacht, 
rannchuidítear le baint amach chuspóirí 
CBI. Ba cheart go dtacódh CEMI le cur 
chun feidhme na sásraí sin ar an leibhéal 
áitiúil.

Réasúnú

Tá an acmhainn is mó ag baint leis an múnla comhbhainistíochta faoi chuimsiú bainistíocht 
bhitheacnamaíoch a thugann aird ar chur chuige éiceachórais agus réamhchúraim. Ba cheart 
go gcuirfeadh an múnla sin na huirlisí ar fáil lenar féidir aghaidh a thabhairt i bhfíor-am ar 
chúrsaí mar atá sa bhainistíocht oiriúnaitheach, cúrsaí a bhfuil athrú ag teacht orthu.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart do CEMI díriú ar
chuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, 
sóisialta agus fostaíochta CBI a bhaint 
amach, mar a shainítear in Airteagal 2 de 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. 
Áiritheofar leis an tacaíocht sin go mbeidh 
gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil san fhadtéarma 
agus go mbainisteofar iad ar bhealach a 
bheidh ag luí leis na cuspóirí tairbhí 
eacnamaíocha, sóisialta agus fostaíochta a 
bhaint amach, agus lena gcuirfear le 
hinfhaighteacht soláthairtí bia.

(19) Ba cheart do CEMI rannchuidiú le
cuspóirí comhshaoil, eacnamaíocha, 
sóisialta agus fostaíochta CBI a bhaint 
amach, mar a leagtar síos in Airteagal 2 de 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. 
Áiritheofar leis an tacaíocht sin go mbeidh 
gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil san fhadtéarma 
agus go mbainisteofar iad ar bhealach a 
bheidh ag luí leis na cuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 2(2) de Rialachán 
(AE) Uimh. 1380/2013, is iad sin ná 
rannchuidiú le tairbhí eacnamaíocha, 
sóisialta agus fostaíochta a bhaint amach, 
agus rannchuidiú le hinfhaighteacht 
soláthairtí bia.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Ba cheart an tacaíocht ó CEMI a 
bheith dírithe ar ghnóthú agus ar
choinneáil na hiascaireachta 
inbhuanaithe bunaithe ar an uastáirgeacht 
inbhuanaithe agus dírithe ar íoslaghdú 
thionchair dhiúltacha na ngníomhaíochtaí 
iascaireachta ar éiceachóras na mara. Ba 
cheart nuálaíocht agus infheistíochtaí i 
dtaca le cleachtais agus teicnící 
iascaireachta ísealtionchair, 
aeráidseasmhacha agus ísealcharbóin a 
chuimsiú leis an tacaíocht sin.

(20) Ba cheart an tacaíocht ó CEMI 
rannchuidiú le gnóthú tráthúil na 
hoibleagáide dlíthiúla maidir le stoic éisc 
a athbhunú agus a chaomhnú os cionn na 
leibhéal bithmhaise lenar féidir
uastáirgeacht inbhuanaithe a bhaint amach
agus íoslaghdú a dhéanamh ar thionchair 
dhiúltacha na ngníomhaíochtaí 
iascaireachta ar éiceachóras na mara, agus 
na tionchair sin a dhíothú i gcás inar 
féidir. Ba cheart nuálaíocht agus 
infheistíochtaí i dtaca le cleachtais agus 
teicnící iascaireachta ísealtionchair, 
aeráidseasmhacha agus ísealcharbóin a 
chuimsiú leis an tacaíocht sin mar aon le 
haon infheistíocht i dtaca le modhanna 
dianiascaireachta tréimhsiúla leictrí a 
eisiamh.
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Leasú 16

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 ceann de na cuspóirí is mó a 
bhaineann le CBI. Ciallaíonn sé go bhfuil 
deireadh tagtha le cleachtas an sceite, 
cleachtas nach bhfuil inghlactha ó thaobh 
an chomhshaoil de, agus go bhfuil
athruithe suntasacha 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 uastacaíocht 
a chur ar fáil don nuálaíocht agus do na 
hinfheistíochtaí a rannchuidíonn leis an 
oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír a 
chur chun feidhme go hiomlán agus go 
tráthúil, lena mbaineann ráta déine 
cabhrach atá i bhfad níos airde ná an ráta 
atá i bhfeidhm d’oibríochtaí eile amhail 
infheistíochtaí i dtrealamh roghnaitheach 
iascaireachta agus bearta roghnaíochta 
ama agus spáis, infheistíocht chun feabhas 
a chur ar bhonneagar calafoirt agus 
infheistíochtaí maidir le margaíocht a 
dhéanamh ar ghabhálacha de thaisme. 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.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) Ba cheart faireachán cothrom a 
dhéanamh ar an oibleagáid gabhálacha a 
thabhairt i dtír feadh an speictrim 
iomláin, ó shoithí iascaireachta ar an 
mionchóir go dtí soithí iascaireachta ar 
an mórchóir, i ngach Ballstát an Aontais.

Réasúnú

Gearán a fhaightear go síoraí agus go seasta ó na hiascairí beaga in Éirinn agus áiteanna 
eile ná gur orthusan is mó a bhítear ag díriú ó thaobh cigireachtaí agus pionós de mar go 
mbíonn siad lonnaithe cois cladaigh den chuid is mó agus go bhfuil sé níos deacra cigireacht 
a dhéanamh ar na soithí móra mar go bhfuil sé níos deacra teacht orthu. 

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart CEMI a bheith in ann 
tacú leis an nuálaíocht agus le 
hinfheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta 
d’fhonn sláinte, sábháilteachta agus dálaí 
oibre, éifeachtúlacht fuinnimh agus 
caighdeán na ngabhálacha a fheabhsú. Mar 
sin féin, níor cheart do thacaíocht dá 
leithéid méadú a chur ar an gcumas 
iascaireachta nó ar an gcumas atá ann iasc 
a aimsiú agus níor cheart an tacaíocht a 
bhronnadh díreach ar an gcúis gur 
comhlíonadh na riachtanais atá éigeantach 
faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.
Faoin leagan amach gan bearta 
saintreoracha, ba cheart go mbeadh sé faoi 
na Ballstáit rialacha incháilitheachta 
beachta a shainiú le haghaidh na n-
infheistíochtaí sin. Maidir leis an tsláinte, 
an tsábháilteacht agus dálaí oibre ar bord 
soithí iascaireachta, ba cheart ráta déine 
cabhrach is airde ná an ráta i bhfeidhm 
d’oibríochtaí eile a cheadú.

(22) Ba cheart CEMI a bheith in ann 
tacú leis an nuálaíocht agus le 
hinfheistíochtaí ar bord soithí iascaireachta 
d’fhonn sláinte, sábháilteachta agus dálaí 
oibre, éifeachtúlacht fuinnimh agus 
caighdeán na ngabhálacha a fheabhsú mar 
aon le tacú le saincheisteanna sonracha a 
bhaineann le cúram sláinte. Mar sin féin, 
níor cheart do thacaíocht dá leithéid méadú 
a chur ar an gcumas iascaireachta nó ar an 
gcumas atá ann iasc a aimsiú agus níor 
cheart an tacaíocht a bhronnadh díreach ar 
an gcúis gur comhlíonadh na riachtanais 
atá éigeantach faoi dhlí an Aontais nó faoin 
dlí náisiúnta. Faoin leagan amach gan 
bearta saintreoracha, ba cheart go mbeadh 
sé faoi na Ballstáit rialacha incháilitheachta 
beachta a shainiú le haghaidh na n-
infheistíochtaí agus na tacaíochta sin. 
Maidir leis an tsláinte, an tsábháilteacht 
agus dálaí oibre ar bord soithí 
iascaireachta, ba cheart ráta déine cabhrach 
is airde ná an ráta i bhfeidhm d’oibríochtaí 
eile a cheadú.
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Soithí iascaireachta faoi bhun 12 
mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh 
iascaireachta tarraingthe a dhéanann 
iascaireacht bheag chósta. Cuimsítear leis 
an earnáil sin beagnach 75% de na soithí 
iascaireachta ar fad atá cláraithe san 
Aontas agus beagnach leath den 
fhostaíocht ar fad in earnáil an iascaigh. Tá 
oibreoirí in iascaigh mhionscála chósta ag 
brath go háirithe ar stoic shláintiúla éisc 
mar phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, 
ba cheart do CEMI tús áite a thabhairt 
dóibh le ráta déine cabhrach 100%, lena n-
áirítear oibríochtaí a bhaineann leis an rialú 
agus leis an bhforfheidhmiú, agus é mar 
aidhm aige cleachtais inbhuanaithe 
iascaireachta a spreagadh. Anuas air sin, ba 
cheart réimsí áirithe tacaíochta a choimeád 
don iascaireacht mhionscála i ranna 
cabhlaigh ina bhfuil cothromaíocht idir an 
acmhainn iascaireachta agus na deiseanna 
iascaireachta atá ar fáil, i.e. tacaíocht chun 
soitheach athláimhe a fháil agus inneall an 
tsoithigh a athsholáthar nó a nuachóiriú. 
Anuas air sin, ba cheart do na Ballstáit 
plean gníomhaíochta a chur sna cláir don 
iascaireacht bheag chósta, ba cheart 
faireachán a dhéanamh ar an bplean ar 
bhonn na dtáscairí dar socraítear 
garspriocanna agus spriocanna.

(28) Soithí iascaireachta faoi bhun 12 
mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh 
iascaireachta tarraingthe a dhéanann 
iascaireacht bheag chósta. Cuimsítear leis 
an earnáil sin beagnach 75% de na soithí 
iascaireachta ar fad atá cláraithe san 
Aontas agus beagnach leath den 
fhostaíocht ar fad in earnáil an iascaigh. Tá 
oibreoirí in iascaigh mhionscála chósta ag 
brath go háirithe ar stoic shláintiúla éisc 
mar phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, 
ba cheart do CEMI tús áite a thabhairt 
dóibh le ráta déine cabhrach 100%, lena n-
áirítear oibríochtaí a bhaineann leis an rialú 
agus leis an bhforfheidhmiú, agus é mar 
aidhm aige cleachtais inbhuanaithe 
iascaireachta a spreagadh i gcomhréir le 
cuspóirí CBI. Anuas air sin, ba cheart 
réimsí áirithe tacaíochta a choimeád don 
iascaireacht mhionscála i ranna cabhlaigh 
ina bhfuil cothromaíocht idir an acmhainn 
iascaireachta agus na deiseanna 
iascaireachta atá ar fáil, i.e. tacaíocht chun 
soitheach athláimhe a fháil agus inneall an 
tsoithigh a athsholáthar nó a nuachóiriú, 
mar aon le tacaíocht d’iascairí óga. Anuas 
air sin, ba cheart do na Ballstáit plean 
gníomhaíochta a chur sna cláir don 
iascaireacht bheag chósta, ba cheart 
faireachán a dhéanamh ar an bplean ar 
bhonn na dtáscairí dar socraítear 
garspriocanna agus spriocanna.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Cuidíonn an t-iascach agus an 
dobharshaothrú le slándáil an tsoláthair bia 
agus leis an gcothú. Mar sin féin, déanann 
an tAontas 60% den soláthar ar tháirgí 
iascaigh a allmhairiú agus dá bhrí sin, tá sé 
ag brath go mór ar thríú tíortha. Is dúshlán 
mór é borradh a chur faoin tomhaltas a 
dhéantar ar phróitéin éisc a tháirgtear san 
Aontas a bhfuil ardchaighdeáin cáilíochta 
ag gabháil léi agus atá ar fáil do 
thomhaltóirí ar phraghsanna réasúnta.

(31) Cuidíonn an t-iascach agus an 
dobharshaothrú inbhuanaithe le slándáil 
an tsoláthair bia agus leis an gcothú. Mar 
sin féin, déanann an tAontas 60% den 
soláthar ar tháirgí iascaigh a allmhairiú 
agus dá bhrí sin, tá sé ag brath go mór ar 
thríú tíortha. Is dúshlán mór é borradh a 
chur faoin tomhaltas a dhéantar ar 
phróitéin éisc a tháirgtear san Aontas a 
bhfuil ardchaighdeáin cáilíochta ag gabháil 
léi agus atá ar fáil do thomhaltóirí ar 
phraghsanna réasúnta.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Ba cheart CEMI a bheith in ann 
tacú leis an dobharshaothrú, lena n-áirítear 
an dobharshaothrú fionnuisce, a chur chun 
cinn agus a fhorbairt go hinbhuanaithe, le 
go saothrófar ainmhithe agus plandaí 
uisceacha chun bia agus amhábhair eile a 
tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin 
casta fós i bhfeidhm i mBallstáit áirithe, 
amhail deacrachtaí rochtana ar spás agus 
nósanna imeachta troma ceadúnaithe agus 
fágann sé sin gur deacair don earnáil 
feabhas a chur ar íomhá táirgí saothraithe 
agus ar iomaíochas na dtáirgí. Ba cheart an 
tacaíocht a bheith ag luí le pleananna 
náisiúnta straitéiseacha ilbhliantúla don 
dobharshaothrú arna bhforbairt ar bhonn 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Go 
háirithe, tacaíocht i ndáil le 
hinbhuanaitheacht chomhshaoil, 
infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, 
sealbhú scileanna gairmiúla, feabhsú dálaí 
oibre, bearta cúitimh lena soláthraítear 
talamh criticiúil agus seirbhísí bainistithe 
nádúir, ba cheart í a bheith incháilithe. 
Gníomhaíochtaí sláinte phoiblí, 
scéimeanna árachais do stoic 

(32) Ba cheart CEMI a bheith in ann 
tacú le cur chun cinn agus forbairt 
inbhuanaithe an dobharshaothraithe, lena 
n-áirítear an dobharshaothrú fionnuisce 
agus an dobharshaothrú a chosaint ar 
speicis agus galair ionracha, ar mhaithe le  
ainmhithe agus plandaí uisceacha a 
shaothrú chun bia agus amhábhair eile a 
tháirgeadh. Tá nósanna imeachta riaracháin 
róchasta fós i bhfeidhm i mBallstáit 
áirithe, amhail deacrachtaí rochtana ar spás 
agus nósanna imeachta troma ceadúnaithe 
agus fágann sé sin gur ródheacair don 
earnáil feabhas a chur ar íomhá táirgí 
saothraithe agus ar iomaíochas na dtáirgí. 
Ba cheart an tacaíocht a bheith ag luí le 
pleananna náisiúnta straitéiseacha 
ilbhliantúla don dobharshaothrú arna 
bhforbairt ar bhonn Rialachán (AE) Uimh. 
1380/2013. Go háirithe, tacaíocht i ndáil le 
hinbhuanaitheacht chomhshaoil, 
infheistíochtaí táirgiúla, nuálaíocht, rialú 
ar ghalair shonracha agus ar speicis 
ionracha a dhéanann damáiste suntasach 
don dobharshaothrú, sealbhú scileanna 
gairmiúla, feabhsú dálaí oibre, bearta 
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dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí 
sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad 
a bheith incháilithe freisin. Mar sin féin, i 
gcás infheistíochtaí táirgiúla, níor cheart 
tacaíocht a sholáthar ach trí ionstraimí 
airgeadais agus trí InvestEU, toisc go 
gcuireann siad giaráil is airde ar fáil maidir 
leis na margaí agus dá bhrí sin is fearr iad 
ná deontais chun dul i ngleic le dúshláin 
mhaoinithe na hearnála.

cúitimh lena soláthraítear talamh criticiúil 
agus seirbhísí bainistithe nádúir, ba cheart í 
a bheith incháilithe. Gníomhaíochtaí sláinte 
phoiblí, scéimeanna árachais do stoic 
dhobharshaothraithe agus gníomhaíochtaí 
sláinte agus leasa ainmhithe, ba cheart iad 
a bheith incháilithe freisin. Mar sin féin, i 
gcás infheistíochtaí táirgiúla, níor cheart 
tacaíocht a sholáthar ach trí ionstraimí 
airgeadais agus trí InvestEU, toisc go 
gcuireann siad giaráil is airde ar fáil maidir 
leis na margaí agus dá bhrí sin is fearr iad 
ná deontais chun dul i ngleic le dúshláin 
mhaoinithe na hearnála.

Réasúnú

I gcomhréir leis an Rún ó Pharlaimint na hEorpa, an 12 Meitheamh 2018, ‘I dtreo earnáil 
dobharshaothraithe Eorpach atá inbhuanaithe agus iomaíoch: an staid reatha agus dúshláin 
amach anseo’ (2017/2118 (INI))

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(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 na stoc éisc, ar 
chur chun feidhme iomlán CBI, 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 
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chur chun feidhme, margaí nua a chur chun 
cinn agus 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).

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) Braitheann cruthú post i réigiúin 
chósta go mór ar an bhforbairt faoi 
thionchar an phobail a dhéantar ar 
gheilleagar gorm inbhuanaithe lena dtugtar 
beocht do chreatlach shóisialta na réigiún 
sin. Is dócha go gcruthóidh níos fearr le 
tionscail agus seirbhísí aigéin ná leis an 
ngeilleagar domhanda agus go gcuirfidh 
siad go mór leis an bhfostaíocht agus leis 
an bhfás faoi 2030. Le go mbeidh sé 
inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar an 
nuálaíocht agus ar an infheistíocht i 
ngnólachtaí muirí nua agus sa 
bhithgheilleagar, lena n-áirítear samhlacha 
inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-
athnuaite bunaithe ar na haigéin, 
longthógáil nuálach ardleibhéil agus 
seirbhís nua calafoirt, chun poist a chruthú 
agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil 
san am céanna. Cé gur cheart infheistíocht 
sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a 
phríomhshruthú ar fud bhuiséad an 
Aontais, ba cheart do CEMI díriú ar 
choinníollacha cumasaithe maidir le 

(35) Is minic a bhraitheann cruthú post i 
réigiúin chósta agus ar oileáin go mór ar 
an bhforbairt faoi thionchar an phobail a 
dhéantar ar gheilleagar gorm inbhuanaithe 
lena dtugtar beocht do chreatlach shóisialta 
na réigiún sin. Is dócha go gcruthóidh níos 
fearr le tionscail agus seirbhísí aigéin ná 
leis an ngeilleagar domhanda agus go 
gcuirfidh siad go mór leis an bhfostaíocht 
agus leis an bhfás faoi 2030. Le go mbeidh 
sé inbhuanaithe, braitheann an fás gorm ar 
an nuálaíocht agus ar an infheistíocht i 
ngnólachtaí muirí nua agus sa 
bhithgheilleagar, lena n-áirítear samhlacha 
inbhuanaithe turasóireachta, fuinneamh in-
athnuaite bunaithe ar na haigéin, 
longthógáil nuálach ardleibhéil agus 
seirbhís nua calafoirt, chun poist a chruthú 
agus feabhas a chur ar an bhforbairt áitiúil 
san am céanna. Cé gur cheart infheistíocht 
sa gheilleagar gorm inbhuanaithe a 
phríomhshruthú ar fud bhuiséad an 
Aontais, ba cheart do CEMI díriú ar 
choinníollacha cumasaithe maidir le 
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forbairt ar an ngeilleagar gorm 
inbhuanaithe agus ar dheireadh a chur le 
bacainní chun infheistíocht agus forbairt ar 
mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó 
seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht 
d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm 
inbhuanaithe a sholáthar tríd an 
mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus 
indíreach.

forbairt ar an ngeilleagar gorm 
inbhuanaithe agus ar dheireadh a chur le 
bacainní chun infheistíocht agus forbairt ar 
mhargaí agus ar theicneolaíochtaí nó 
seirbhísí nua a éascú. Ba cheart tacaíocht 
d’fhorbairt an gheilleagair ghoirm 
inbhuanaithe a sholáthar tríd an 
mbainistíocht chomhroinnte, dhíreach agus 
indíreach.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Faoin mbainistíocht chomhroinnte, 
ba cheart CEMI a bheith in ann tacú leis an
ngeilleagar gorm inbhuanaithe ach sonraí a 
bhailiú, a bhainistiú agus a úsáid d’fhonn 
eolas ar staid na muirthimpeallachta a 
fheabhsú. Ba cheart go mbeadh sé mar 
aidhm leis an tacaíocht sin na riachtanais 
faoi Threoir 92/43/CEE agus faoi Threoir 
2009/147/CE a chomhlíonadh, tacú leis an 
bpleanáil spásúil mhuirí agus feabhas a 
chur ar cháilíocht sonraí agus ar roinnt 
sonraí trí bhíthin an Líonra Eorpaigh um 
Breathnóireacht agus Sonraí Muirí.

(37) Faoin mbainistíocht chomhroinnte, 
ba cheart CEMI a bheith in ann tacú le
geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbróidh 
laistigh de theorainneacha éiceolaíocha 
ach sonraí a bhailiú, a bhainistiú agus a 
úsáid d’fhonn eolas ar staid na 
muirthimpeallachta a fheabhsú. Ba cheart 
go mbeadh sé mar aidhm leis an tacaíocht 
sin na riachtanais faoi Threoir 92/43/CEE 
agus faoi Threoir 2009/147/CE a 
chomhlíonadh, tacú leis an bpleanáil 
spásúil mhuirí agus feabhas a chur ar 
cháilíocht sonraí agus ar roinnt sonraí trí 
bhíthin an Líonra Eorpaigh um 
Breathnóireacht agus Sonraí Muirí.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) Mar ghníomhaí domhanda, tá an 
tAontas meáite ar an rialú idirnáisiúnta 
aigéan a chur chun cinn, i gcomhréir leis an 
Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig an 
gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 
na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 

(40) Mar ghníomhaí domhanda, tá an 
tAontas meáite ar an rialú idirnáisiúnta 
aigéan a chur chun cinn, i gcomhréir leis an 
Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig an 
gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 
na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 
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10 Samhain 2016 dar teideal ‘Rialachas 
idirnáisiúnta aigéan: clár oibre le haghaidh 
thodhchaí na n-aigéan’17. Is beartas nua é 
beartas rialachais aigéan an Aontais lena 
gcumhdaítear na haigéin ar bhealach 
comhtháite. Ní amháin go bhfuil an 
rialachas idirnáisiúnta aigéan lárnach 
maidir leis an gClár Oibre don Fhorbairt 
Inbhuanaithe 2030 agus go háirithe i dtaca 
le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 (‘na 
haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a 
chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe 
don fhorbairt inbhuanaithe’) ach tá sé 
tábhachtach chun farraigí agus aigéin 
shábháilte, shlána, ghlana a bhainistítear go 
hinbhuanaithe a chinntiú do na glúine atá le 
teacht freisin. Ní mór don Aontas seasamh 
leis na gealltanais idirnáisiúnta sin a thug 
sé agus bheith ina cheann feadhna maidir le 
rialachas idirnáisiúnta aigéan níos fearr a 
dhéanamh ar an leibhéal déthaobhach, 
réigiúnach agus iltaobhach lena n-áirítear 
iascaireacht neamhthuairiscthe 
neamhrialáilte a chosc, a stopadh agus a 
dhíothú, feabhas a chur ar an gcreat um 
rialachas idirnáisiúnta aigéan, brú ar na 
haigéin agus ar na farraigí a laghdú, dálaí a 
chruthú do gheilleagar gorm inbhuanaithe 
agus taighde agus sonraí idirnáisiúnta faoi 
na haigéin a threisiú.

10 Samhain 2016 dar teideal ‘Rialachas 
idirnáisiúnta aigéan:  clár oibre le haghaidh 
thodhchaí na n-aigéan’.17 . Is beartas nua é 
beartas rialachais aigéan an Aontais lena 
gcumhdaítear na haigéin ar bhealach 
comhtháite. Ní amháin go bhfuil an 
rialachas idirnáisiúnta aigéan lárnach 
maidir leis an gClár Oibre don Fhorbairt 
Inbhuanaithe 2030 agus go háirithe i dtaca 
le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14 (‘na 
haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a 
chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe 
don fhorbairt inbhuanaithe’) ach tá sé 
tábhachtach chun farraigí agus aigéin 
shábháilte, shlána, ghlana a bhainistítear go 
hinbhuanaithe a chinntiú do na glúine atá le 
teacht freisin. Ní mór don Aontas seasamh 
leis na gealltanais idirnáisiúnta sin a thug 
sé agus bheith ina phríomhcheann feadhna 
maidir le rialachas idirnáisiúnta aigéan níos 
fearr a dhéanamh ar an leibhéal 
déthaobhach, réigiúnach agus iltaobhach 
lena n-áirítear iascaireacht 
neamhthuairiscthe neamhrialáilte a chosc, a 
stopadh agus a dhíothú, feabhas a chur ar 
an gcreat um rialachas idirnáisiúnta aigéan, 
brú ar na haigéin agus ar na farraigí a 
laghdú, dálaí a chruthú do gheilleagar gorm 
inbhuanaithe agus taighde agus sonraí 
idirnáisiúnta faoi na haigéin a threisiú.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 44 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(44a) Tuairiscíodh go bhfuil an nós 
imeachta íocaíochta faoin CEMI reatha 
go dona, mar níl ach 11% de úsáidte tar 
éis é a bheith i bhfeidhm le ceithre bliana. 
Ba cheart feabhas a chur ar an nós 
imeachta sin chun borradh a chur faoi 
íocaíochtaí chuig tairbhithe, go háirithe i 



AD\1169823GA.docx 23/49 PE627.712v02-00

GA

dtaca le daoine aonair nó teaghlaigh.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(47) I gcomhréir le Rialachán (EU)
[Rialachán maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais] Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle19, Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/9520 ón 
gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/9621 ón gComhairle agus 
Rialachán (AE) Uimh. 2017/193922 ón 
gComhairle déanfar leasanna airgeadais an 
Aontais a chosaint trí bhearta 
comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí, lena n-áirítear calaois, a 
chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 d'fhéadfadh an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear 
seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, 
d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó 
aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a 
dhéanann difear do leasanna airgeadais an 
Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 
2017/1939 ón gComhairle, d'fhéadfadh
Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh 
calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann 
difear do leasanna airgeadais an Aontais a 
fhiosrú, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir 
(AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle23. I gcomhréir le 
Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir 

(47) I gcomhréir le Rialachán (AE) 
[Rialachán maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais] Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle19, Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/9520 ón 
gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/9621 ón gComhairle agus 
Rialachán (AE) Uimh. 2017/193922 ón 
gComhairle déanfar leasanna airgeadais an 
Aontais a chosaint trí bhearta 
comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí, lena n-áirítear calaois, a 
chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96, ba cheart don Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear 
seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, 
d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó 
aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a 
dhéanann difear do leasanna airgeadais an 
Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 
2017/1939 ón gComhairle, ba cheart 
d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh calaois agus cionta coiriúla eile a 
dhéanann difear do leasanna airgeadais an 
Aontais a fhiosrú, de réir mar a fhoráiltear i 
dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle23. I gcomhréir 
le Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán maidir 
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leis na rialacha airgeadais is infheidhme 
maidir le buiséad ginearálta an Aontais] ní 
mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a 
fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go 
hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an 
Aontais agus na cearta agus an rochtain is 
gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, 
do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go 
dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de 
chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba 
cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint i 
ndáil le CEMI a bhainistiú agus a chur 
chun feidhme, i gcomhréir le Rialachán 
(AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na 
rialacha airgeadais is infheidhme maidir le 
buiséad ginearálta an Aontais] agus le 
Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos na Forálacha Coiteanna].

leis na rialacha airgeadais is infheidhme 
maidir le buiséad ginearálta an Aontais] ní 
mór d’aon duine nó d'aon eintiteas a 
fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go 
hiomlán i gcosaint leasanna airgeadais an 
Aontais agus na cearta agus an rochtain is 
gá a thabhairt don Choimisiún, do OLAF, 
do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa (CIE) agus ní mór dó a áirithiú go 
dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de 
chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. Ba 
cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéantar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint i 
ndáil le CEMI a bhainistiú agus a chur 
chun feidhme, i gcomhréir le Rialachán 
(AE) Uimh. [Rialachán maidir leis na 
rialacha airgeadais is infheidhme maidir le 
buiséad ginearálta an Aontais] agus le 
Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos na Forálacha Coiteanna].

_________________ _________________

19 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO 
L 248, 18.09.2013, lch. 1).

19 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO 
L 248, 18.09.2013, lch. 1).

20 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 
15.11.1996, lch. 2).

20 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 
15.11.1996, lch. 2).

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1).

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1).

22 Rialachán (AE) 2017/1939 an 22 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
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12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (IO 
L 283, 31.10.2017, lch. 1).

12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (IO 
L 283, 31.10.2017, lch. 1).

23 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29).

23 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29).

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 48

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(48) Chun feabhas a chur ar an 
trédhearcacht maidir le húsáid chistí an 
Aontais agus maidir leis an mbainistíocht 
fhónta airgeadais a dhéantar orthu, go 
háirithe an rialú poiblí ar an airgead a 
úsáistear a threisiú, ba cheart faisnéis 
áirithe faoi na hoibríochtaí dá dtugtar 
tacaíocht faoi CEMI a fhoilsiú ar shuíomh 
gréasáin de chuid an Bhallstáit i gcomhréir 
le Rialachán (AE) [an Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna]. Nuair a 
fhoilseoidh Ballstát faisnéis faoi 
oibríochtaí arna gcistiú faoi CEMI, cloífidh 
sé leis na rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta a leagtar amach i Rialachán (AE) 
Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle24.

(48) Chun feabhas a chur ar an 
trédhearcacht maidir le húsáid chistí an 
Aontais agus maidir leis an mbainistíocht 
fhónta airgeadais a dhéantar orthu, go 
háirithe an rialú poiblí ar an airgead a 
úsáidtear a threisiú, ba cheart an fhaisnéis 
ar fad faoi na hoibríochtaí dá dtugtar 
tacaíocht faoi CEMI a fhoilsiú ar shuíomh 
gréasáin de chuid an Bhallstáit i gcomhréir 
le Rialachán (AE) [an Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna]. Nuair a 
fhoilseoidh Ballstát faisnéis faoi 
oibríochtaí arna gcistiú faoi CEMI, cloífidh 
sé leis na rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta a leagtar amach i Rialachán (AE) 
Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle24.

_________________ _________________

24 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine 
nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí 
pearsanta a phróiseáil agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena naisghairtear Treoir 95/46/CE (An 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí) (IO L 119, 04.05.2016, lch. 1).

24 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine 
nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí 
pearsanta a phróiseáil agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena naisghairtear Treoir 95/46/CE (An 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí) (IO L 119, 04.05.2016, lch. 1).
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Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) ciallaíonn ‘infheistithe táirgiúla 
dobharshaothraithe’ infheistithe i dtógáil, 
leathnú, nuachóiriú nó feistiú saoráidí 
maidir le táirgiú dobharshaothraithe;

(12) ciallaíonn ‘infheistíochtaí táirgiúla 
dobharshaothraithe’ infheistíochtaí i 
dtógáil, leathnú, nuachóiriú, nuáil nó 
feistiú saoráidí maidir le táirgiú 
dobharshaothraithe;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) ciallaíonn ‘geilleagar glas 
inbhuanaithe’ gach gníomhaíocht 
eacnamaíoch earnála agus trasearnála ar 
fud an mhargaidh aonair a bhaineann le 
muirí, cóstaí agus uiscí intíre, a 
chumhdaíonn na réigiúin is forimeallaí san 
Aontas agus tíortha talamhiata, lena n-
áirítear earnálacha atá ag teacht chun cinn 
agus earraí agus seirbhísí neamh-
mhargaidh agus atá comhsheasmhach le 
reachtaíocht comhshaoil an Aontais.

(15) ciallaíonn ‘geilleagar gorm 
inbhuanaithe’ gach gníomhaíocht 
eacnamaíoch earnála agus trasearnála 
laistigh de theorainneacha éiceolaíocha ar 
fud an mhargaidh aonair a bhaineann leis 
an bhfarraige, cóstaí agus uiscí intíre, a 
chumhdaíonn na réigiúin is forimeallaí san 
Aontas agus tíortha talamhiata, lena n-
áirítear earnálacha atá ag teacht chun cinn 
agus earraí agus seirbhísí neamh-
mhargaidh agus atá comhsheasmhach le 
reachtaíocht comhshaoil an Aontais chun 
éiceachórais mhuirí a athbhunú agus a 
chaomhnú agus chun acmhainní 
nádúrtha leochaileacha, earraí agus 
seirbhísí a chosaint;

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) ciallaíonn ‘comhbhainistíocht’ 
socrú comhpháirtíochta ina 
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gcomhroinneann an rialtas, pobal 
úsáideoirí na n-acmhainní áitiúla 
(iascairí), gníomhaithe seachtracha 
(eagraíochtaí neamhrialtasacha, 
institiúidí taighde), agus uaireanta 
geallsealbhóirí iascaigh agus acmhainní 
cósta eile (úinéirí báid, trádálaithe éisc, 
gníomhaireachtaí creidmheasa nó 
iasachtóirí airgid, tionscal na 
turasóireachta, etc.) an fhreagracht agus 
an t-údarás cinnteoireachta maidir le 
hiascach.

Réasúnú

Sainmhíniú Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO) ó thairseach 
téarmaí FAO. http://www.fao.org/faoterm/en/

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Iascach inbhuanaithe agus caomhnú 
acmhainní bitheolaíocha na mara;

(1) Iascach inbhuanaithe agus caomhnú 
acmhainní bitheolaíocha muirí, agus 
gnéithe socheacnamaíocha á gcur san 
áireamh;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Rannchuidiú le slándáil bia san 
Aontas trí dhobharshaothrú agus margaí 
iomaíocha agus inbhuanaithe;

(2) Rannchuidiú le sábháilteacht bia 
agus slándáil an tsoláthair bia san Aontas 
trí dhobharshaothrú agus margaí iomaíocha 
agus inbhuanaithe;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe 
a éascú agus pobail ráthúla cósta a 
shaothrú;

(3) Fás geilleagair ghoirm inbhuanaithe 
a éascú agus pobail rathúla cósta agus 
limistéir iascaigh a chothú;

Leasú 35

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 6 140 000 000 i 
bpraghsanna reatha a bheidh san 
imchlúdach airgeadais do chur chun 
feidhme ilbhliantúil CEMI don tréimhse 
2021 – 2027.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfar 15% ar a laghad de 
thacaíocht airgeadais an Aontais a 
leithdháileadh ar limistéir tacaíochta dá 
dtagraítear in Airteagal 19 agus 20. 
Féadfaidh Ballstáit nach bhfuil fáil acu 
ar uiscí an Aontais céatadán níos ísle a 
chur i bhfeidhm maidir le méid a gcuid 
tascanna rialaithe agus bailiúcháin 
sonraí.

scriosta

Réasúnú

Ba cheart an leithdháileadh a bhunú ar riachtanais shainaitheanta gach Ballstáit. Bheadh 
cistí gan úsáid nó caiteachas nach gá i gceist le ró-leithdháileadh.

Leasú 37
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Aon chistiú nach gcaitear faoi 
Airteagail 19 agus 20 ar rialú agus ar 
bhailiú sonraí, is féidir é a 
athleithdháileadh ar an 
nGhníomhaireacht Eorpach um Rialú ar 
Iascach.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) straitéis maidir leis an saothrú 
inbhuanaithe iascach agus forbairt an 
gheilleagair ghoirm inbhuanaithe

(a) straitéis maidir leis an saothrú 
inbhuanaithe iascaigh agus forbairt 
earnálacha an gheilleagair ghoirm 
inbhuanaithe a fhorbróidh laistigh de 
theorainneacha éiceolaíocha;

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Déanfaidh an Coimisiún anailís a 
fhorbairt do gach imchuach farraige a 
léireoidh láidreachtaí agus laigí coiteanna 
an imchuacha farraige chéanna maidir le 
cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh a 
bhaint amach, dá dtagraítear in Airteagal 2 
de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. I 
gcás inarb infheidhme, cuirfear san 
áireamh leis an anailís seo na straitéisí 
imchuacha farraige agus 
macrairéigiúnacha.

5. Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
tuairimí a fháil ó na Comhairlí 
Comhairleacha ábhartha, anailís a 
fhorbairt do gach imchuach farraige a 
léireoidh láidreachtaí agus laigí coiteanna 
an imchuacha farraige chéanna maidir le 
cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh a 
bhaint amach, dá dtagraítear in Airteagal 2 
de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus 
dea-stádas comhshaoil a bhaint amach, 
dá dtagraítear i dTreoir 2008/56/CE. I 
gcás inarb infheidhme, cuirfear san 
áireamh leis an anailís seo na straitéisí 
imchuacha farraige agus 
macrairéigiúnacha.
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Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) rialú spriocdhírithe ar speicis 
choimhthíocha ionracha a dhéanann 
dochar suntasach do tháirgiúlacht earnáil 
an dobharshaothraithe agus an iascaigh;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 6 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) tacaíocht do thaighde ar 
threalamh roghnaitheach nuálach 
iascaireachta, agus ar a úsáid, ar fud an 
Aontais i gcomhréir, inter alia, le 
hAirteagal 27 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1380/2013.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 6 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) an fhianaise is déanaí maidir le 
feidhmíocht shocheacnamaíoch an 
gheilleagair ghoirm inbhuanaithe, agus go 
háirithe earnáil an iascaigh agus an 
dobharshaothraithe;

(e) an fhianaise is déanaí maidir leis an 
gcothromaíocht idir tosaíochtaí 
comhshaoil agus feidhmíocht 
shocheacnamaíoch an gheilleagair ghoirm 
inbhuanaithe, agus go háirithe earnáil an 
iascaigh agus an dobharshaothraithe;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 6 – pointe i
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) rannchuidiú an chláir le maolú an 
athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don 
athrú sin.

(i) rannchuidiú an chláir le maolú an 
athraithe aeráide agus leis an oiriúnú don 
athrú sin, lena n-áirítear trí astaíochtaí 
CO2 a laghdú trí bhíthin coigilt fuinnimh.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Mar sin féin, ní bheidh feidhm ag 
Airteagal 107, ag Airteagal 108 agus ag 
Airteagal 109 maidir le híocaíochtaí arna 
ndéanamh ag na Ballstáit de bhun an 
Rialacháin seo agus a thagann faoi raon 
feidhme Airteagal 42 den Chonradh.

2. Ní bheidh feidhm ag Airteagal 107, 
Airteagal 108 ná Airteagal 109 den 
Chonradh maidir le híocaíochtaí arna 
ndéanamh ag na Ballstáit de bhun an 
Rialacháin seo.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) sárú tromchúiseach déanta acu faoi 
Airteagal 42 de Rialachán (CE) 
Uimh. 1005/200828 nó faoi Airteagal 90 de 
Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón 
gComhairle nó faoi reachtaíocht eile a 
ghlac Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle;

(a) sáruithe déanta acu faoi 
Airteagal 42 de Rialachán (CE) 
Uimh. 1005/200828 nó faoi Airteagal 90 de 
Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón 
gComhairle nó faoi reachtaíocht eile a 
ghlac Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle;

_________________ _________________

28 Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón 
gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 
lena mbunaítear córas Comhphobail chun 
iascaireacht neamhdhleathach, 
neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a 
chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena 
leasaítear Rialacháin (CEE) 
Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 
agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-

28 Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón 
gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 
lena mbunaítear córas Comhphobail chun 
iascaireacht neamhdhleathach, 
neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a 
chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena 
leasaítear Rialacháin (CEE) 
Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1936/2001 
agus (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-
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aisghairtear Rialacháin (CE) 
Uimh. 1093/94 agus (CE) 
Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, 
lch. 1).

aisghairtear Rialacháin (CE) 
Uimh. 1093/94 agus (CE) 
Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, 
lch. 1).

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leanfaidh an tairbhí de na 
coinníollacha inghlacthachta dá dtagraítear 
i mír 1 a chomhlíonadh, tar éis an t-iarratas 
a chur isteach agus le linn thréimhse 
iomlán chur chun feidhme na hoibríochta 
agus ar feadh cúig bliana tar éis na 
híocaíochta deiridh leis an tairbhí sin.

2. Leanfaidh an tairbhí de na 
coinníollacha inghlacthachta dá dtagraítear 
i mír 1 a chomhlíonadh, tar éis an t-iarratas 
a chur isteach agus le linn thréimhse 
iomlán chur chun feidhme na hoibríochta 
agus tar éis na híocaíochta deiridh leis an 
tairbhí sin.

Réasúnú

Níor cheart d’aon oibreoir nó tairbhí sáruithe tromchúiseacha a dhéanamh, a bheith 
rannpháirteach in iascaireacht NNN ná aon chionta comhshaoil a dhéanamh am ar bith.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an tairseach chur i ngníomh agus an 
tréimhse ama neamh-inghlacthachta dá 
dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 a 
shainaithint, a bheidh comhréireach le 
cineál, tromchúis, fad agus athdhéanamh 
na sáruithe tromchúiseacha nó na gcionta 
tromchúiseacha nó na calaoise tromchúisí, 
agus bliain amháin ar a laghad a bheidh sa 
tréimhse sin;

(a) an tairseach chur i ngníomh agus an 
tréimhse ama neamh-inghlacthachta dá 
dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 a 
shainaithint, a bheidh comhréireach le 
cineál, tromchúis, fad agus athdhéanamh 
na sáruithe, na gcionta nó na calaoise, agus 
bliain amháin ar a laghad a bheidh sa 
tréimhse sin;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 13 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) soithí nua iascaireachta a thógáil nó
a allmhairiú, mura bhforáiltear dá mhalairt 
sa Rialachán seo;

(b) soithí iascaireachta a thógáil, a fháil 
nó a nuachóiriú, lena n-áirítear trí ionadú 
an innill nó soithí iascaireachta a 
allmhairiú, mura bhforáiltear dá mhalairt sa 
Rialachán seo;

Réasúnú

Is minic a thagann éifeachtúlacht níos airde agus cumas níos fearr éisc a ghabháil as 
nuachóiriú nó ionadú an trealaimh. Thiocfadh bearta den sórt sin chun an t-inneall a 
nuachóiriú nó a ionadú salach ar Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14.6 faoina gcuirtear 
toirmeasc ar fhóirdheontais a mhéadódh líon na n-iasc is féidir a ghabháil. Fiú má leagtar 
coinníoll síos gur féidir sean-innill a nuachóiriú nó a ionadú má dhéantar iad chomh 
cumhachtach céanna nó níos laige, ní gá go ndéanfaí laghdú dá bharr ar chumas soithí éisc a 
ghabháil. De réir Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, beidh spreagadh ann i gcónaí do shoithí atá 
feistithe le hinnill atá ‘tíosach ar fhuinneamh’ cur le líon na n-iasc a ghabhann siad.

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) oibríochtaí lena n-áirítear aon 
chineál dianiascaireachta tréimhsiúla 
leictrí;

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) athstocáil dhíreach, mura bhfuil 
foráil déanta dó go sainráite mar bheart
caomhantais i gníomh dlíthiúil de chuid an 
Aontais nó i gcás athstocála trialaí;

(g) athstocáil dhíreach, mura bhfuil 
foráil déanta dó go sainráite mar bhearta
caomhantais nó athlonnaithe i gníomh 
dlíthiúil de chuid an Aontais nó i gcás 
athstocáil thrialach;
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Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) infheistíochtaí ar bord soithí 
iascaireachta atá riachtanach chun go 
gcomhlíonfar na ceanglais faoi dhlí an 
Aontais nó faoin dlí náisiúnta, lena n-
áirítear ceanglais faoi oibleagáidí an 
Aontais i gcomhthéacs eagraíochtaí 
réigiúnacha um bainistíocht iascaigh;

scriosta

Réasúnú

Is deacair a thuiscint cén fáth ar cheart go mbeadh infheistíochtaí i dteideal tacaíochta nuair 
is gá iad chun ceanglais dlí a chomhlíonadh, mar shampla ceanglais a bhaineann le trealamh 
nua, córais faireacháin, nó mionathruithe ar threalamh.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) infheistíochtaí ar bord soithí 
iascaireachta a rinne gníomhaíocht 
iascaireachta inar caitheadh 60 lá 
in aghaidh na bliana ar a laghad ar muir 
le linn an dá bhliain féilire roimh dháta 
chur isteach an iarratais ar thacaíocht.

scriosta

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ka) costais oibríochtúla, amhail 
árachas, forchostais, breosla nó trealamh 
na soithí iascaireachta lena mbaineann 
cuspóir oibríochtúil nó loingseoireachta 
amháin, amhail téada, ceanglais 
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éigeantacha slándála nó sábháilteachta 
agus seirbhísí cothabhála.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Rannchuideoidh tacaíocht faoin 
gCaibidil seo leis na sainchuspóirí maidir 
le cúrsaí comhshaoil, cursaú 
eacnamaíochta, cúrsaí sóisialta agus cúrsaí 
fostaíochta a bhaint amach mar a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1380/2013.

1. Rannchuideoidh tacaíocht faoin 
gCaibidil seo leis na sainchuspóirí maidir 
le cúrsaí comhshaoil, cursaú 
eacnamaíochta, cúrsaí sóisialta agus cúrsaí 
fostaíochta a bhaint amach mar a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1380/2013, agus spreagfaidh sí 
idirphlé sóisialta idir geallsealbhóirí.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) atreisiú ar shlabhra breisluacha na 
hearnála agus straitéisí margaíochta a chur 
chun cinn;

(c) cruthú agus atreisiú shlabhra 
breisluacha na hearnála agus straitéisí 
margaíochta a chur chun cinn;

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) rochtain ar chreidmheas, ar 
tháirgí árachais, agus ar ionstraimí 
airgeadais a éascú;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – pointe e
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) sláinte, sábháilteacht agus dálaí 
oibre ar bord soithí iascaireachta a 
fheabhsú;

(e) sláinte, sábháilteacht agus dálaí 
oibre ar bord soithí iascaireachta a 
fheabhsú, lenar féidir níos mó daoine óga 
a mhealladh agus laghdú suntasach a 
dhéanamh ar theagmhais mhuirí dá 
bharr;

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) éagsúlú gníomhaíochtaí sa 
gheilleagar gorm inbhuanaithe i gcoitinne;

(h) éagsúlú gníomhaíochtaí i
ngeilleagar gorm inbhuanaithe níos leithne 
a fhorbróidh laistigh de theorainneacha 
éiceolaíocha;

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ia) timpeallacht leomhaith a chruthú 
chun pleananna áitiúla comhbhainistithe 
a fhorbairt.

Réasúnú

Tá an acmhainn is mó ag baint leis an múnla comhbhainistíochta faoi chuimsiú bainistíocht 
bhitheacnamaíoch a thugann aird ar chur chuige éiceachórais agus réamhchúraim. Ba cheart 
go gcuirfeadh an múnla sin na huirlisí ar fáil lenar féidir aghaidh a thabhairt i bhfíor-am ar 
chúrsaí mar atá sa bhainistíocht oiriúnaitheach, cúrsaí a bhfuil athrú ag teacht orthu.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Má dheonaítear an tacaíocht dá 
dtagraítear i mír 1 trí scor buan 
gníomhaíochtaí iascaireachta a chúiteamh, 
déanfar na coinníollacha seo a leanas a 
chomhlíonadh:

2. I gcásanna eisceachtúla, féadfar
an tacaíocht dá dtagraítear i mír 1 a 
dheonú trí scor buan gníomhaíochtaí 
iascaireachta a chúiteamh ar choinníoll go
ndéanfar na coinníollacha seo a leanas a 
chomhlíonadh:

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tá an scor buan réamh-mheasta mar 
uirlis de chuid phlean gníomhaíochta dá 
dtagraítear in Airteagal 22(4) de Rialachán
(AE) Uimh. 1380/2013;

(a) tá an scor beartaithe mar uirlis de 
chuid plean gníomhaíochta chun 
acmhainn na gcabhlach a laghdú dá 
dtagraítear in Airteagal 22(4) de Rialachán 
(AE) Uimh. 1380/2013;

Leasú 62

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) is é an toradh atá ar an scor go 
dtagann laghdú iomlán ar an acmhainn 
iascaireachta mar nach ndéantar an t-
airgead atá faighte a athinfheistiú san 
earnáil; 

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Féadfaidh CEMI tacú le heintitis 
iascaireachta agus dobharshaothraithe 
chun cabhrú leo rochtain a fháil ar uirlisí 
bainistithe riosca, amhail dreasachtaí a 
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bhaineann le beartais árachais nó cistí 
frithpháirteacha chun caillteanais atá 
mar thoradh ar cheann de na teagmhais 
seo a leanas a chumhdach:

(a) tubaistí nádúrtha;

(b) teagmhais dhíobhálacha aeráide;

(c) athruithe tobanna ar cháilíocht nó ar 
chainníocht an uisce nach bhfuil an t-
oibreoir freagrach astu;

(d) galair dhobharshaothraithe nó teip nó 
scriosadh na saoráidí táirgthe nach bhfuil 
an t-oibreoir freagrach astu;

(e) costais tarrthála d’iascairí nó do 
shoithí iascaireachta i gcás ina dtarlaíonn 
timpistí ar muir agus iad ag iascaireacht. 

Réasúnú

Ar aon dul le hearnáil na talmhaíochta, moltar go dtabharfaí cead CEMI a úsáid d’úirlisí 
bainistithe riosca, amhail dreasachtaí i leith beartais cánach a ghlacadh nó ranníocaíochtaí 
a dhéanamh le cistí frithpháirteacha chun na cúiseanna a leagtar amach i bpointí (a) go (e) a 
chumhdach. 

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cás ina gcuirtear stop le 
gníomhaíochtaí trádála an tsoithigh lena 
mbaineann ar feadh 90 lá as a chéile; agus

(a) cás ina gcuirtear stop le 
gníomhaíochtaí trádála an tsoithigh lena 
mbaineann;

Réasúnú

I roinnt imchuach in AE, tá scor bliantúil na dtrálaer agus na mbád peas-saighne idir 30 
agus 60 lá, ag brath ar athróga éagsúla amhail an sciar éisc agus an cineál iascaireachta ar 
leith. Mar gheall air sin, ba cheart scor ama a chumhdach gan beann ar a fhad.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 18 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Cuirfear na gníomhaíochtaí uile 
iascaireachta a dhéanann an soitheach 
iascaireachta lena mbaineann nó a 
dhéanann na hiascairí lena mbaineann ar 
fionraí go héifeachtach le linn na tréimhse 
a bhaineann leis an scor. Féachfaidh an t-
údarás inniúil chuige go n-éireoidh an 
soitheach iascaireachta as 
aon ghníomhaíocht iascaireachta le linn na 
tréimhse a bhaineann leis an scor urghnách 
agus go seachnófar an róchúiteamh i gcás 
ina n-úsáidfí an soitheach chun críocha 
eile.

5. Cuirfear na gníomhaíochtaí uile 
iascaireachta a dhéanann an soitheach 
iascaireachta lena mbaineann nó a 
dhéanann na hiascairí lena mbaineann ar 
fionraí go héifeachtach le linn na tréimhse 
a bhaineann leis an scor. Áiritheoidh an t-
údarás inniúil go n-éireoidh an soitheach 
iascaireachta as aon ghníomhaíocht 
iascaireachta le linn na tréimhse a 
bhaineann leis an scor urghnách agus go 
seachnófar an róchúiteamh i gcás ina n-
úsáidfí an soitheach chun críocha eile.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 18a

Scor go sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta

1. Féadfaidh CEMI tacú le bearta le 
haghaidh scor sealadach na 
ngníomhaíochtaí iascaireachta sna 
cásanna seo a leanas:

(a) tréimhsí téarnaimh bitheolaíocha;

(b) má fhoráiltear don scor sealadach i 
bplean bainistíochta a ghlactar faoi 
Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón 
gComhairle nó i bplean ilbhliantúil 
a ghlactar i gcomhréir le hAirteagal 9 
agus Airteagal 10 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1380/2013 i gcás ina mbeidh gá, ar 
bhonn comhairle eolaíoch, le laghdú ar 
an iarracht iascaireachta chun na 
cuspóirí dá dtagraítear inAirteagal 2(2) 
agus i bpointe (a) d#Airteagal 2(5) de 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a 
bhaint amach.
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2. Féadfar an tacaíocht dá dtagraítear i 
mír 1 a dheonú ar feadh uastréimhse sé 
mhí in aghaidh gach soithigh le linn na 
tréimhse ó 2021 agus 2027.

3. Ní dheonófar an tacaíocht dá 
dtagraítear i mír 1 ach amháin do na 
daoine seo a leanas:

(a) úinéirí soithí iascaireachta an Aontais 
atá cláraithe mar shoithí gníomhacha 
agus a bhfuil gníomhaíochtaí 
iascaireachta déanta acu ar muir ar feadh 
90 lá ar a laghad ar an meán le linn an dá 
bhliain roimh dháta chur isteach an 
iarratais ar thacaíocht; nó

(b) iascairí a d'oibrigh ar bord soithigh 
iascaireachta de chuid an Aontais a 
ndearna an scor sealadach difear dóibh 
ar feadh 90 lá ar a laghad ar an méan le 
linn an dá bhliain roimh dháta chur 
isteach an iarratais.

4. Cuirfear na gníomhaíochtaí uile 
iascaireachta a dhéanann an soitheach nó 
na hiascairí lena mbaineann ar fionraí go 
hiarbhír. Deimhneoidh an t-údarás 
inniúil go bhfuil an soitheach i dtrácht tar 
éis scor go hiomlán de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta le linn na tréimhse atá 
cumhdaithe faoin scor sealadach.

Réasúnú

Ba cheart an beart thuas a thabhairt isteach arís, mar tháinig torthaí iontacha as i ngach 
clárthréimhse inar cuireadh chun feidhme é.

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh CEMI tacú le tiomsú, 
bainistiú agus le húsáid sonraí ar mhaithe 
le bainistiú iascaigh agus chun críocha 
eolaíochta, dá bhforáiltear 
le hAirteagal 25(1) agus (2) de Rialachán 

1. Féadfaidh CEMI tacú le tiomsú, 
bainistiú, próiseáil agus úsáid sonraí ar 
mhaithe le bainistiú iascaigh agus chun 
críocha eolaíochta, dá bhforáiltear in 
Airteagal 25(1) agus (2) agus Airteagal 27 
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(AE) Uimh. 1380/2013, agus a shonraítear 
sa bhreis air sin i Rialachán (AE) Uimh. 
2017/1004, bunaithe ar na pleananna oibre 
náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 6 de 
Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004.

de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus 
a shonraítear tuilleadh i Rialachán (AE) 
Uimh. 2017/1004, ar bhonn na bpleananna 
oibre náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 6 
de Rialachán (AE) Uimh. 2017/1004.

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus an liosta agus na cainníochtaí 
dá dtagraítear i mír 2 á mbunú acu, cuirfidh 
na Ballstáit san áireamh na tosca ábhartha 
ar fad, go háirithe an gá lena áirithiú go 
bhfuil an cúiteamh ag luí go hiomlán le 
rialacha an Chomhbheartais Iascaigh.

3. Agus an liosta agus na cainníochtaí 
dá dtagraítear i mír 2 á mbunú acu, cuirfidh 
na Ballstáit san áireamh na tosca ábhartha 
ar fad, go háirithe an gá lena áirithiú go 
bhfuil an cúiteamh ag comhlíonadh
rialacha an Chomhbheartais Iascaigh go 
hiomlán.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cúitimh d'iascairí i dtrealamh 
iascaireachta caillte agus bruscar muirí a 
bhailiú ón muir;

(a) cúiteamh d’iascairí as trealamh 
iascaireachta caillte a bhailiú agus bruscar 
muirí a bhailiú go héighníomhach ón 
muir;

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An dobharshaothrú An dobharshaothrú inbhuanaithe

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 23 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh CEMI tacú le cur chun 
cinn dobharshaothraithe inbhuanaithe dá 
bhforáiltear in Airteagal 1 de Rialachán 
(AE) Uimh. 1380/2013; Féadfaidh sé tacú
freisin le sláinte agus leas ainmhithe sa 
dobharshaothrú i gcomhréir le Rialachán 
(AE) Uimh. 2016/429 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle32 agus le 
Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle33.

1. Féadfaidh CEMI tacú le cur chun 
cinn dobharshaothraithe inbhuanaithe dá 
bhforáiltear in Airteagal 34(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. 
Féadfaidh sé tacaíocht a chur ar fáil
freisin chun dul i ngleic le fadhbanna 
sonracha san earnáil atá mar thoradh ar 
speicis choimhthíocha ionracha agus 
chun sláinte agus leas ainmhithe a chur 
chun cinn sa dobharshaothrú i gcomhréir 
le Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle32 agus Rialachán (AE) Uimh. 
652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle33.

_________________ _________________

32 Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 9 Márta 2016 maidir le galair in-
tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear 
agus lena n-aisghairtear gníomhartha 
áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí 
maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 
31.03.2016, lch. 1).

32 Rialachán (AE) Uimh. 2016/429 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 9 Márta 2016 maidir le galair in-
tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear 
agus lena n-aisghairtear gníomhartha 
áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí 
maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 
31.03.2016, lch. 1).

33 Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos 
forálacha maidir le bainistiú caiteachais i 
ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte 
ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil 
le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe 
plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, 
Treoir 2000/29/CE agus 
Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, 
Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh 66/399/CEE, 

33 Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos 
forálacha maidir le bainistiú caiteachais i 
ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte 
ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil 
le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe 
plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, 
Treoir 2000/29/CE agus 
Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, 
Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus 
Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh 66/399/CEE, 
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Cinneadh 76/894/CEE agus 
Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle (IO 
L 189, 27.06.2014, lch. 1).

Cinneadh 76/894/CEE agus 
Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle (IO 
L 189, 27.06.2014, lch. 1).

Réasúnú

I gcomhréir leis an Rún ó Pharlaimint na hEorpa, an 12 Meitheamh 2018, ‘I dtreo earnáil 
dobharshaothraithe Eorpach atá inbhuanaithe agus iomaíoch: an staid reatha agus dúshláin 
amach anseo’ (2017/2118 (INI)), lena n-áirítear maidir leis an speiceas coimhthíoch ionrach 
an chiaróg oisreach agus an galar ainmhithe heirpéas oisreach.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh CEMI tacú le gníomhaíochtaí a 
rannchuidíonn le cuspóirí chomheagraíocht 
na margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe dá bhforáiltear in 
Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 
1380/2013 agus a shonraítear sa bhreis air 
sin i Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013. Ina 
theannta sin, féadfaidh sé tacú le 
gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn 
margaíocht, cáilíocht agus breisluach táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe.

Féadfaidh CEMI tacú le gníomhaíochtaí a 
rannchuidíonn le cuspóirí chomheagraíocht 
na margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe dá bhforáiltear in 
Airteagal 35 de Rialachán (AE) Uimh. 
1380/2013 agus a shonraítear tuilleadh i 
Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013. Ina 
theannta sin, féadfaidh sé tacú le 
gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn 
margaíocht, cáilíocht agus breisluach táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe
inbhuanaithe.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní dheonófar tacaíocht faoin 
Airteagal seo ach amháin trí na hionstraimí 
airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 53 
de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna] agus trí 
InvestEU, i gcomhréir le hAirteagal 10 den 
Rialachán sin.

2. Ní dheonófar tacaíocht faoin 
Airteagal seo ach amháin don iascach 
mionscála cósta trí na hionstraimí 
airgeadais dá bhforáiltear in Airteagal 52 
de Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna] agus trí 
InvestEU, i gcomhréir le hAirteagal 10 den 
Rialachán sin.
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Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Teideal 2 – caibidil 4 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tosaíocht 3: An fás sa gheilleagar gorm 
inbhuanaithe a éascú agus pobail rathúla a 
chothú cois cósta

Tosaíocht 3: Geilleagar gorm inbhuanaithe 
laistigh de theorainneacha éiceolaíocha a 
éascú agus pobail rathúla cois cósta a 
chothú

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Feadfaidh CEMI tacú le bailiú, bainistiú 
agus úsáid sonraí chun feabhas a chur ar an 
bhfaisnéis maidir le staid na 
muirthimpeallachta, d'fhonn na spriocanna 
seo a leanas a bhaint amach:

Feadfaidh CEMI tacú le bailiú, bainistiú, 
anailísiú, próiseáil agus úsáid sonraí chun 
feabhas a chur ar an bhfaisnéis maidir le 
staid na muirthimpeallachta, d’fhonn na 
spriocanna seo a leanas a bhaint amach:

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcomhréir le hAirteagal 90(4)(a) 
de [Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna], féadfar
go mbrisfidh an Coimisiún an spriocdháta 
d'íocaíocht maidir le hiomlán an iarratais ar 
íocaíocht nó le cuid den iarratas sin i gcás 
ina bhfuil fianaise ann a thugann le fios nár 
chomhlíon Ballstát na rialacha a bhfuil 
feidhm leo faoi CBI más féidir go 
ndéanfaidh sé difear don chaiteachas atá in 
iarratas íocaíochta a bhfuil an íocaíocht 
eatramhach á hiarraidh ina leith.

1. I gcomhréir le hAirteagal 90(4) de 
Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna], 
féadfaidh an Coimisiún an spriocdháta 
íocaíochta d’iarratas íocaíochta ina 
iomláine, nó do chuid de, a bhriseadh i 
gcás ina bhfuil fianaise ann lena dtugtar le 
fios nár chomhlíon Ballstát na rialacha is 
infheidhme faoi CBI nó dlí ábhartha 
comhshaoil an Aontais más rud é go 
bhféadfadh sé difear a dhéanamh don 
chaiteachas atá in iarratas íocaíochta a 
bhfuil an íocaíocht eatramhach á hiarraidh 
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ina leith.

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcomhréir le hAirteagal 91(3) de 
Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna], 
féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear ar 
fionraí iomlán na n-íocaíochtaí 
eatramhacha faoin gclár nó cuid de na 
híocaíochtaí sin i gcás 
neamhchomhlíonadh tromchúiseach na 
rialacha faoi CBI nuair is dócha go mbeadh 
tionchar ag an neamhchomhlíonadh 
tromchúiseach sin ar an gcaiteachas atá in 
iarratas ar íocaíocht a bhfuil an íocaíocht 
eatramhach á hiarraidh ina leith.

1. I gcomhréir le hAirteagal 91(3) de 
Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán lena 
leagtar síos Forálacha Coiteanna], 
féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear ar 
fionraí iomlán na n-íocaíochtaí 
eatramhacha faoin gclár nó cuid de na 
híocaíochtaí sin i gcás nár chomhlíon 
Ballstát, ar bhealach tromchúiseach, na 
rialacha is infheidhme faoi CBI nó dlí 
ábhartha comhshaoil an Aontais más rud 
é go bhféadfadh an neamhchomhlíonadh 
tromchúiseach difear a dhéanamh don 
chaiteachas atá in iarratas íocaíochta a 
bhfuil an íocaíocht eatramhach á hiarraidh 
ina leith.

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) go n-imrítear tionchar ar 
chaiteachas a áirítear in iarratas ar 
íocaíocht i gcás neamhchomhlíonadh 
tromchúiseach rialacha CBI ag Ballstát 
agus inar cuireadh an íocaíocht ar fionraí 
faoi Airteagal 34 dá dheasca agus inar 
theip ar an mBallstát sin a thaispeáint go 
raibh na gníomhaíochtaí riachtanacha 
leasúcháin déanta aige lena áirithiú go 
gcomhlíonfaí agus go bhforfheidhmeofaí 
na rialacha is infheidhme sa todhchaí.

(b) go n-imrítear tionchar ar 
chaiteachas atá in iarratas íocaíochta de 
dheasca nár chomhlíon Ballstát, ar 
bhealach tromchúiseach, rialacha CBI nó 
dlí ábhartha comhshaoil an Aontais a 
bhfuil de thoradh air gur cuireadh an 
íocaíocht ar fionraí faoi Airteagal 34 dá 
dheasca agus nach féidir leis an mBallstát 
sin a thaispeáint go fóill go bhfuil na 
gníomhaíochtaí riachtanacha feabhais 
déanta aige chun a áirithiú go 
gcomhlíonaidh sé na rialacha is infheidhme 
amach anseo agus go gcuirfidh sé chun 
feidhme iad.



PE627.712v02-00 46/49 AD\1169823GA.docx

GA

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cinnfidh an Coimisiún méid 
ceartúcháin agus cineál, tromchúis, fad 
agus athdhéanamh an neamhchomhlíonadh 
thromchúisigh sin ag an mBallstát nó an 
tairbhí maidir le rialacha CBI, agus a 
thábhachtaí atá an ranníocaíocht ó CEMI 
do ghníomhaíocht eacnamaíoch an tairbhí 
lena mbaineann.

2. Cinnfidh an Coimisiún méid an 
cheartúcháin, agus aird á tabhairt aige ar 
chineál, tromchúis, fad agus athdhéanamh 
an neamhchomhlíonta thromchúisigh sin 
ag an mBallstát nó an tairbhí i leith 
rialacha CBI nó dhlí ábhartha comhshaoil 
an Aontais, agus a thábhachtaí atá an 
ranníocaíocht ó CEMI do ghníomhaíocht 
eacnamaíoch an tairbhí lena mbaineann.

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás nach féidir méid an 
chaiteachais a bhaineann le 
neamhchomhlíonadh rialacha CBI ag an 
mBallstát a chainníochtú go cruinn, 
cuirfidh an Coimisiún ceartúchán ráta 
comhréidh nó ceartúchán eachtarshuite 
airgeadais i bhfeidhm i gcomhréir le mír 4.

3. I gcás nach féidir méid an 
chaiteachais a bhaineann le 
neamhchomhlíonadh rialacha CBI nó dhlí 
ábhartha comhshaoil an Aontais ag an 
mBallstát a chainníochtú go cruinn, 
cuirfidh an Coimisiún ráta comhréidh nó 
ceartúchán eachtarshuite airgeadais i 
bhfeidhm i gcomhréir le mír 4.

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Geilleagar gorm inbhuanaithe 
ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun 
cinn;

(a) Geilleagar gorm inbhuanaithe 
ísealcharbóin aeráidseasmhach a chur chun 
cinn a fhorbróidh laistigh de 
theorainneacha éiceolaíocha;
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Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) feabhas a chur ar scileanna muirí, 
litearthacht maidir le cúrsaí na n-aigéan 
agus sonraí socheacnamaíocha faoin
ngeilleagar gorm eacnamaíoch a 
chomhroinnt;

(d) feabhas a chur ar scileanna muirí, 
litearthacht maidir le cúrsaí na n-aigéan 
agus sonraí comhshaoil agus
socheacnamaíocha faoi gheilleagar gorm 
eacnamaíoch a chomhroinnt;

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 46 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Cuirfear dlús le nósanna imeachta 
íocaíochta a bhaineann leis an Rialachán 
seo chun an t-ualach eacnamaíoch ar 
iascairí a laghdú.   Déanfaidh an 
Coimisiún meastóireacht ar an 
bhfeidhmíocht reatha chun dlús a chur 
leis an bpróiseas íocaíochta agus feabhas 
a chur air.
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