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RÉASÚNÚ GEARR

In 2007, thug an Chomhairle údarú don Choimisiún dul i mbun caibidlíochta le haghaidh 
Comhaontú Saorthrádála réigiún-go-réigiún le tíortha ASEAN.  Ar bhonn na dtreoracha 
caibidlíochta a ghlac an Chomhairle in 2007, agus a forlíonadh i mí Dheireadh Fómhair 2013 
chun cosaint infheistíochta a chur san áireamh, rinne an Coimisiún comhaontú saorthrádála 
uaillmhianach agus cuimsitheach agus Comhaontú Cosanta Infheistíochta (CCI) a chaibidliú 
le Vítneam, d’fhonn deiseanna nua agus deimhneacht dhlíthiúil a chruthú sa dóigh go 
mbláthódh trádáil agus infheistíocht idir an dá chomhpháirtí.

In Airteagal 13(9) den Chomhaontú Saorthrádála – Trádáil agus Bainistiú Inbhuanaithe Beo-
acmhainní Muirí agus Táirgí Dobharshaothraithe – aithníonn na Páirtithe an tábhacht a 
bhaineann le beo-acmhainní muirí agus éiceachórais mhuirí a chaomhnú agus a bhainistiú go 
hinbhuanaithe agus le dobharshaothrú atá freagrach agus inbhuanaithe a chur chun cinn.

I mí Dheireadh Fómhair 2017, tar éis dó fianaise a fháil maidir le roinnt foghlacha a bheith 
déanta ag soithí iascaireachta de chuid Vítneam ar uiscí na dtíortha comharsanachta, chuir an 
Coimisiún na Ballstáit ar an eolas faoi mhainneachtain na tíre ceanglais a chomhlíonadh 
maidir le hiascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte (NNN) a 
chomhrac agus rinne sé réamhshainaithint air le nós imeachta an “chárta bhuí” faoi Rialachán 
NNN.

Thug toscaireacht ón gCoiste seo cuairt ar Vítneam (Hanáí agus Ninham) i Samhain 2018, 
chun measúnú a dhéanamh ar na bearta a rinne na húdaráis Vítneamacha chun aghaidh a 
thabhairt ar an gcomhrac i gcoinne chleachtais iascaireachta NNN, inter alia an Plean 
Gníomhaíochta a bhfuil sé mar aidhm leis earnáil iascaireachta Vítneam a athchóiriú.

Ní mian leis an Rapóirtéir don tuairim ón gCoiste um Iascach tabhairt faoi mheasúnú 
polaitiúil ar an gComhaontú, as a bhfuil coistí eile freagrach. Creideann sé gur cheart don 
Pharlaimint an Comhaontú a fhormhuiniú, ós rud é go mbeadh sé ina chreat cobhsaí don 
trádáil le príomh-chomhpháirtí de chuid AE. Maidir leis an rún neamhreachtach a tharraing an 
Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta suas, áfach, i dtaca le rannpháirtíocht na n-údarás 
Vítneamach chun dul i ngleic leis an gcomhrac i gcoinne iascaireacht NNN, measann sé gur 
cheart aghaidh a thabhairt ar roinnt ábhar ar bhonn níos sonraí.  Mar shampla, cur chun 
feidhme an dlí réime nua don earnáil iascaireachta, ar cur chun feidhme é atá neamhleor go 
fóill, mar aon le cur chun feidhme na struchtúr comhordaithe faireacháin, rialaithe agus 
forfheidhmithe atá tiomanta d’iascaireacht NNN a chomhrac agus a dhíspreagadh; na dúshláin 
atá fós os comhair na n-údarás Vítneamach maidir le ró-acmhainneacht a fhlít ilroinnte 
iascaireachta agus róshaothrú acmhainní arna spreagadh ag an earnáil próiseála éisc agus bia 
mara atá ag fás go tapa; an gá atá le dlúthfhaireachán a dhéanamh ar a fhlít iascaireachta agus 
le bearta a chur chun feidhme le haghaidh inrianaitheacht iomlán táirgí iascaigh a bhfuil sé 
beartaithe iad a onnmhairiú chuig margadh AE.

Ar na cúiseanna sin, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart faireachán ar chur chun feidhme 
Phlean Gníomhaíochta Vítneam chun dul i ngleic le hiascaireacht NNN agus athbhreithniú ar 
na gealltanais a rinne Vítneam faoin ‘gCaibidil maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe’ 
a bheith ag gabháil leis na taraifí fabhracha do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.  
Thairis sin, creideann sé gur cheart do AE úsáid iomlán a bhaint as an uirlis atá ar fáil dó, 
amhail ‘cárta dearg’, i gcás nach mbeadh na coinníollacha d’iascaigh inbhuanaithe comhlíonta 
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ag Vítneam, chun sábháilteacht allmhairithe táirgí éisc agus bia mara chuig margadh AE a 
áirithiú agus chun a thomhaltóirí a chosaint.

Ar deireadh, meabhraíonn sé gur cheart foláireamh an ‘chárta bhuí’, a tháinig ón gCoimisiún 
Eorpach i mí Dheireadh Fómhair 2017, a mheas mar spreagadh d’Údaráis Vítneam le leanúint 
ar aghaidh lena gcuid iarrachtaí chun inbhuanaitheacht oibríochtaí iascaireachta Vítneamacha 
a áirithiú agus chun dul i ngleic go héifeachtach le gníomhaíochtaí iascaireachta NNN. Dá 
bhrí sin, tacaíonn sé le hiarratas Vítneam ar bheith ina lánchomhalta den Choimisiún Iascaigh 
don Aigéan Ciúin Iartharach agus don Aigéan Ciúin Láir (WCPFC), ina bhféadfadh AE agus 
Vítneam comhoibriú tuilleadh agus bearta níos uaillmhianaí a éileamh a bhfuil sé mar aidhm 
leo iascaireacht NNN i limistéar Choinbhinsiún WCPFC a laghdú.

******

Iarrann an Coiste um Iascach ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá 
freagrach, a mholadh go bhformheasfaidh an Pharlaimint an togra le haghaidh cinneadh ón 
gComhairle maidir leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht 
Shóisialach Vítneam a thabhairt i gcrích.
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