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MOLTAÍ

Tá an Coiste um Iascach á iarraidh ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

– ag féachaint d’Airteagal 13.9 den Chomhaontú Saorthrádála (CST) idir AE agus 
Vítneam,

– ag féachaint do na conclúidí óna mhisean aimsithe fíoras chuig Vítneam (an 28 
Deireadh Fómhair go dtí an 1 Samhain 2018) agus ón meastóireacht ón gCoimisiún i mí 
na Bealtaine 2018 i dtaca le dul chun cinn na tíre maidir le dul i ngleic le hiascaireacht 
neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte (NNN) tar éis don 
Choimisiún foláireamh ‘cárta buí’ a thabhairt an 23 Deireadh Fómhair 2017,

– ag féachaint d’Airteagal 28(2)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir leis an 
gComhbheartas Iascaigh1,

– ag féachaint dá Rún an 30 Bealtaine 2018 maidir le cur chun feidhme beart rialaithe 
lena suitear comhréireacht táirgí iascaigh le critéir rochtana ar mhargadh AE2,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2015 dar teideal 
‘Trádáil do chách: Faoi thuairim beartas trádála agus infheistíochta níos freagraí a 
chothú’ (COM(2015)0497),

A. de bhrí go n-aithnítear leis an CST idir AE agus Vítneam a thábhachtaí atá sé caomhnú 
agus bainistiú inbhuanaithe acmhainní muirí beo agus éiceachóras muirí a áirithiú mar 
aon le cur chun cinn an dobharshaothraithe inbhuanaithe agus go bhforáiltear do 
chomhar sa chomhrac i gcoinne iascaireacht NNN faoi Airteagal 13.9;

B. de bhrí, in 2017, go ndearna an tAontas Eorpach ‘cárta buí’, ar ‘cárta buí’ é is 
infheidhme fós, a eisiúint do Vítneam mar thír neamh-chomhoibríoch sa chomhrac i 
gcoinne iascaireacht NNN, de bharr na n-easnamh tromchúiseach ina córas rialála;

C. de bhrí, maidir le roinnt táirgí iascbhunaithe, amhail iad sin a bhfuil cóid AC 1604 14 
21 agus 1604 14 26 ag gabháil leo, nach bhfuil siad san áireamh sa chóras saor ó 
dhleacht sa CST mar gheall ar a íogaire atá siad don Aontas Eorpach;

D. de bhrí go n-aithnítear gurb ionann iascaireacht NNN agus coireacht eagraithe na mara 
ag a bhfuil tionchair thubaisteacha chomhshaoil agus shocheacnamaíocha ar fud an 
domhain agus a chruthaíonn iomaíocht éagórach do thionscal Eorpach na 
hiascaireachta;

E. de bhrí go bhfuil Vítneam ar an gceathrú táirgeoir éisc is mó ar domhan, agus an 
tAontas Eorpach ina dhiaidh, agus go bhfuil sé ar an gceathrú táirgeoir táirgí 
dobharshaothraithe is mó ar domhan;

F. de bhrí gurb é AE an tradálaí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe is mó ar domhan ó 
thaobh luacha de, agus méid trádála os cionn EUR 2.3 billiún ginte aige in 2017; de bhrí 

1 OJ L 354, 28.12.2013, p. 22.
2 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0223.
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go ndéanann AE os cionn 65% de na táirgí éisc a thomhlaíonn sé a allmhairiú agus go 
bhfuil sé ar cheann de na hinfheisteoirí coigríche is mó i Vítneam;

G. de bhrí, go dtí seo, go bhfuil cosaint bainte amach ag Vítneam d’aon táirge tásca 
geografacha (GI) amháin –  Phú Quốc, ar cineál anlann éisc é – mar shonrúchán 
tionscnaimh faoi chosaint (STFC) laistigh de scéimeanna cáilíochta AE; de bhrí go 
ndéantar foráil leis an CST do chosaint do 169 GI AE d’fhíon, do bhiotáille agus do 
tháirgí bia i Vítneam agus do chosaint chómhalartach do 39 GI Vítneamacha in AE;

H. de bhrí go bhfuil margadh i Vítneam ina bhfuil 95 mhilliún duine a bhfuil traidisiúin 
fhadbhunaithe acu maidir le tomhaltais táirgí éisc agus dobharshaothraithe, agus go 
bhfuil Vítneam ar an dara comhpháirtí trádála is mó dá bhfuil ag AE i réigiún 
Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN); cuireann sé i dtreis an 
acmhainneacht fáis agus na tairbhí suntasacha d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide a 
d’fhéadfadh a bheith ag gabháil le hiascach agus measann sé go bhfuil leas 
ríthábhachtach ag baint leis an earnáil sin do rathúnas agus nuálaíocht Eorpach;

1. Aithníonn sé glacadh creatdlí nua d’earnáil an iascaigh ag Rialtas Vítneam in 2017, ar 
creatdlí é lena gcuirtear san áireamh oibleagáidí, comhaontuithe agus moltaí 
idirnáisiúnta agus réigiúnacha ón gCoimisiún, i dteannta doiciméid neamhreachtacha 
éagsúla; is mór aige, ina theannta sin, na hiarrachtaí comhbheartaithe chun iascairí a 
chur ar an eolas faoi rialacháin dhlíthiúla agus faoi struchtúir chomhordaithe 
faireacháin, rialaithe agus forfheidhmithe atá tiomanta d’iascaireacht NNN a chomhrac 
agus a dhíspreagadh, chomh maith le gealltanas Vítneam a phlean cur chun feidhme 
maidir le comhlíonadh forálacha an CST a thíolacadh;

2. Is ábhar imní dó feiniméan ‘na mbád gorm’, mar a thugtar air’, i measc iascairí 
Vítneamacha, ar cleachtas é atá á shaothrú le blianta beaga anuas in uiscí críochacha 
roinnt tíortha comharsanacha amhail an Téalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Indinéis 
agus an Mhalaeisia, i stáit san Aigeán Ciúin amhail Oileáin Palau, an Mhicrinéis, Nua-
Ghuine Phapua, Oileáin Sholomón, Vanuatú agus an Nua-Chaladóin, agus san Astráil, 
agus a bhfuil ábhair imní eacnamaíocha, shóisialta agus shlándála ag baint leis do na 
náisiúin lena mbaineann agus don réigiún ina iomláine; cuireann sé in iúl go bhfuil sé ag 
dréim leis go mbeadh na hiarrachtaí a dhéanfaidh na húdaráis ag fónamh don leas 
coiteann maidir le caidreamh idir AE agus Vítneam agus maidir le cobhsaíocht réigiún 
na hÁise Thoir Theas go ginearálta;

3. Is mór aige an creat um chomhar a leagtar amach sa Chaibidil den CST faoi Thrádáil 
agus Forbairt Inbhuanaithe maidir le dobharshaothrú inbhuanaithe a chothú agus 
comhar idir na comhpháirtithe sa chomhrac i gcoinne iascaireacht NNN a neartú;

4. Cuireann sé i dtreis a thábhachtaí atá sé idirphlé cuiditheach le Vítneam a neartú chun 
aghaidh a thabhairt go rathúil ar na dúshláin dhomhanda a bhaineann le hiascaireacht 
neamhdhleathach agus measann sé go bhfuil an CST ina chomhartha a spreagfaidh 
Vítneam le dlús a chur lena iarrachtaí creat rialála agus rialaithe a bhunú go tapa chun 
iascaireacht NNN a chomhrac go héifeachtach;

5. Cuireann sé i bhfáth go bhféadfadh teacht i bhfeidhm an CST na dálaí a chruthú le 
haghaidh mórchomhar torthúil idir an dá chomhpháirtí d’fhonn a fhorálacha maidir le 
forbairt inbhuanaithe a chur chun feidhme go héifeachtach; Cuireann sé i dtreis go 
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bhféadfadh cur chun feidhme cuí an CST comhlíonadh Vítneam chaighdeáin AE maidir 
leis an gcomhshaol, rialachas iascaigh, cearta saothair agus cearta sóisialta a chur chun 
cinn, agus measann sé go ndéanfadh aon mhoill eile ar dhaingniú an bonn a bhaint ó 
chreidiúnacht agus giaráil AE maidir le Vítneam agus óna uaillmhianta foriomlána 
geostraitéiseacha in réigiún ASEAN;

6. Is mór aige an comhar méadaithe ar fud an réigiúin maidir le hiascach idir Ballstáit 
ASEAN; aithníonn sé tiomantas Vítneam maidir le haghaidh a thabhairt ar iascaireacht 
NNN trí iarratas a chur isteach ar lánchomhaltas ar an gCoimisiún Iascaigh don Aigéan 
Ciúin Iartharach agus don Aigéan Ciúin Láir (WCPFC) agus trí aontú, an 3 Eanáir 
2019, don Chomhaontú ar Bhearta Stát an Chalafoirt (PSMA), arb é an chéad 
chomhaontú idirnáisiúnta ceangailteach chun spriocdhíriú go sonrach ar iascaireacht 
NNN, ar dhá rud iad lena gcuirfear ar chumas AE agus Vítneam a gcomhar a dhoimhniú 
agus bearta níos uaillmhianaí a fhorbairt chun dul i ngleic le hiascaireacht NNN;

7. Leagann sé béim ar na dúshláin ollmhóra atá fós os comhair údaráis Vítneam maidir le 
ró-acmhainneacht a fhlít iascaireachta atá ilroinnte go mór agus maidir le róshaothrú 
acmhainní muirí;

8. Cuireann sé sin i bhfáth na mí-úsáidí tromchúiseacha saothair atá tuairiscithe i dtionscal 
iascaireachta Vítneam; is cúis aiféala dó, sa chomhthéacs sin, nach bhfuil Coinbhinsiún 
EIS maidir le hObair san Iascaireacht (ILO C188) daingnithe go hiomlán go fóill ag 
Vítneam agus áitíonn sé ar údaráis Vítneam déanamh amhlaidh roimh theacht i 
bhfeidhm an CST;

9. Áitíonn sé ar údaráis Vítneam, d’fhonn cothroime iomaíochta idir oibreoirí AE agus 
oibreoirí Vítneam a rathú, iomaíocht éagórach a chosc, agus a áirithiú nach de 
thionscnamh iascaireachta NNN a bheadh aon táirgí Vítneamacha, chun a áirithiú go 
mbeadh táirgí iascaigh atá ceaptha lena n-onnmhairiú chuig margadh AE go hiomlán 
inrianaithe agus go mbeadh ceanglais ghinearálta sláinte, chomhshaoil agus 
fíteashláintíochta AE á gcomhlíonadh ag na táirgí sin sula dtiocfaidh siad isteach i 
margadh AE;

10. Cuireann sé i bhfáth gur gá tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar 
creat dlíthiúil nua a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go héifeachtach, go 
háirithe ar an leibhéal cúigeach, agus tábhacht an chomhlíonta a chur in iúl do na 
geallsealbhóirí áitiúla in earnáil an iascaigh;

11. Meabhraíonn sé gur earnalácha coinníollacha don infheistíocht iad earnalácha na dtáirgí 
iascaireachta agus dobharshaothraithe, mar a thuairiscítear i gcreat infheistíochta 
Vítneam, ar earnalácha iad ina gcuirtear cosc ar aon infheistíocht a mheastar a bheith 
díobhálach don chomhshaol, i measc réimsí eile;

12. Molann sé d’údaráis Vítneam acmhainní leordhóthanacha airgeadais agus daonna a 
leithdháileadh ar an gcomhrac i gcoinne iascaireacht NNN ar an leibhéal náisiúnta agus 
ar an leibhéal cúigeach agus dlús a chur le feachtais feasachta agus tionscnaimh 
fothaithe acmhainneachta chun úsáid mhíchuí antaibheathach sa dobharshaothrú a 
dhíspreagadh agus chun teacht chun cinn frithsheasmhachta frithmhiocróbaí (AMR) a 
chosc;
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13. Leagann sé béim ar a thábhachtaí atá comhtháthú beartais idir tionscnaimh AE, go 
háirithe i dtaca le gníomhaíochtaí trádála agus comhshaoil; cuireann sé i bhfáth gur gá 
comhaontuithe trádála a nascadh agus a ailíniú leis an gComhbheartas Iascaigh, lena n-
áirítear le beartas AE maidir le hiascaireacht NNN, agus forálacha na Caibidle den CST 
maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe a urramú agus caitheadh  go 
comhsheasmhach leo; iarrann sé ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, a áirithiú go ndéanfar 
beartais éagsula AE ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe a phríomhshruthú agus a 
chomhtháthú go héifeachtach, lena n-áirítear iascach agus dobharshaothrú inbhuanaithe, 
laistigh de chomhaontuithe trádála amach anseo;

14. Cuireann sé i dtreis, maidir le trádáil i dtáirigí iascaigh agus dobharshaothraithe, agus 
taraifí fabhracha, gur cheart go mbeadh coinníollacha ag gabháil leo, amhail rialuithe, 
faireachán, iniúchadh agus athbhreithníu ar a bhfuil bainte amach le cur chun feidhme 
Phlean Gníomhaíochta Vítneam chun dul i ngleic le hiascaireacht NNN agus leis na 
gealltanais atá déanta ag Vítneam faoi Airteagal 13.9 den CST. 

15. Is ábhar imní dó cuóta taraife nialais a bheith san áireamh maidir le honnmhairí 11 500 
tonna de thuinnín stánaithe chuig AE agus an tionchar a bheadh aige ar iomaíochas 
earnáil stánaithe AE, go háirithe i bhfianaise an ‘chárta bhuí’ a eisíodh chuig Vítneam 
as mainneachtain a bhaineann le hiascaireacht NNN; measann sé gur gá go mbeadh an 
cuóta sin ar an gcoinníoll go ndéanfaí na mainneachtain sin a leigheas, agus go ndéanfaí 
faireachán ar thionchar an chineáil sin cuóta ar thionscal agus margadh AE;

16. Cuireann sé in iúl gur cúis díomá iad forálacha Airteagal 12.26(2) den CST, nach 
gceadaítear leo, i bprionsabal, táirge a chur leis an liosta de GInna, atá le cosaint ar 
chríoch an chomhpháirtí ar leith, más rud é go bhfuil an táirge liostaithe cheana sa chlár 
ábhartha de chuid ceachtar de na comhpháirtithe ar dháta sínithe an CST; cuireann sé i 
bhfáth a thábhachtaí atá sé, sa chomhthéacs sin, na táirgí iascaigh AE uile arna gcosaint 
le GI tionscnaimh a chur san áireamh i gCaibidil 12 den CST um Maoin Intleachtúil;

17. Meabhraíonn sé gur cheart foláireamh an ‘chárta bhuí’ a mheas mar mhodh chun a áitiú 
ar údaráis Vítneam leanúint ar aghaidh lena gcuid iarrachtaí maidir le dul i ngleic le 
gníomhaíochtaí iascaireachta NNN; creideann sé gur cheart spriocanna agus amlínte 
oibríochtúla atá soiléir a bheith ag gabháil le síneadh breise an ‘chárta buí’, d’fhonn na 
bearta is gá a chur chun feidhme agus gné chuiditheach a thabhairt don smachtbhanna 
sin; meabhraíonn sé, ina theannta sin, nach mór go mbeadh cúlghairm an ‘chárta bhuí’ 
ar an gcoinníoll go ndéanfaí na moltaí uile a rinneadh in AE in 2017 a chur chun 
feidhme go hiomlán agus go héifeachtach;

18. Iarrann sé ar an gCoimisiún tacaíocht shonrach airgeadais agus theicniúil a chur ar fáil 
do Vítneam chun cur chun feidhme caighdeán inbhuanaitheachta comhshaoil do tháirgí 
muirbhia a éascú; iarrann sé ar an gCoimisiún, thairis sin, iascaigh aonair Vítneamacha 
a dhreasú chun cuidiú le caighdeáin inbhuanaitheachta a chomhlíonadh;

19. Cuireann sé i dtreis a thábhachtaí atá beartas freagrach trádála mar ionstraim chun na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun feidhme;

20. Meabhraíonn sé go bhfuil Rialachán NNN ar an ionstraim is éifeachtaí chun iascach 
inbhuanaithe a áirithiú ar leibhéal domhanda agus cuireann sé ábhair imní in iúl maidir 
le coinníollacha trádála fabhracha a dheonú do thír atá faoi réir nós imeachta an ‘chárta 
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bhuí’; iarrann sé ar an gCoimisiún leanúint d’fhaireachán a dhéanamh ar iarrachtaí 
Vítneam chun a áirithiú go leanfaidh an tír de dhul chun cinn a dhéanamh maidir le 
hiascaireacht NNN a chomhrac agus de lánúsáid a bhaint as na huirlisí uile atá ar fáil 
dó, lena n-áirítear an ‘cárta dearg’, i gcás ina mainneodh Vítneam na coinníollacha a 
chomhlíonadh maidir le hiascach inbhuanaithe agus allmhairithe sábháilte iasc agus 
táirgí muirbhia isteach i margadh AE; iarrann sé ar an gCoimisiún foráil a dhéanamh do 
bhearta coimirce i gcomhaontuithe amach anseo, amhail an fhéidearthacht taraifí 
fabhracha ar tháirgí éisc a chur ar fionraí, go dtí go mbeidh an ‘cárta buí’ bainte.
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