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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 (FTA) 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,

A. de bhrí go n-aithnítear leis an gComhaontú Saorthrádála 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 don chomhar sa chomhrac i gcoinne iascaireacht 
NNN faoi Airteagal 13.9:

1. Is mór aige an dlí réime d’earnáil an iascaigh arna ghlacadh ag Rialtas Vítneam agus 
bunú na struchtúr comhordaithe faireacháin, rialaithe agus forfheidhmithe atá tiomanta 
d’iascaireacht NNN a chomhrac agus a dhíspreagadh go héifeachtach;

2. Leagann sé béim ar na dúshláin ollmhóra atá fós os comhair na n-údarás Vítneamach 
maidir le ró-acmhainneacht a bhflít iascaireachta atá ilroinnte go mór agus maidir le 
róshaothrú acmhainní muirí;

3. Spreagann sé na húdaráis Vítneamacha dlúthfhaireachán a dhéanamh ar fhlít 
iascaireachta na tíre agus bearta a chur chun feidhme le haghaidh inrianaitheacht iomlán 
táirgí iascaigh a bhfuil sé beartaithe iad a onnmhairiú chuig margadh AE;

4. Tá sé den tuairim gur cheart faireachán ar chur chun feidhme agus athbhreithniú ar na 
gealltanais a rinneadh faoi Airteagal 13.9 den Chomhaontú Saorthrádála idir AE agus 
Vítneam a bheith ag gabháil leis na taraifí fabhracha;

5. Meabhraíonn sé gur cheart foláireamh an ‘chárta bhuí’ a mheas mar mhodh chun na 
húdaráis Vítneamacha a spreagadh chun 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’;

6. Tacaíonn sé le hiarratas Vítneam ar lánchomhaltas sa Choimisiún Iascaigh don Aigéan 
Ciúin Iartharach agus don Aigéan Ciúin Láir, ina bhféadfadh AE agus Vítneam an 
comhar eatarthu a dhlúthú agus bearta níos uaillmhianaí a fhorbairt chun dul i ngleic le 
hiascaireacht NNN;

7. Á iarraidh ar an gCoimisiún úsáid a bhaint as na huirlis go léir atá ar fáil dó, lena n-
áirítear an ‘cárta dearg’, i gcás ina mainíonn Vítneam na coinníollacha d’iascaigh 
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inbhuanaithe a chomhlíonadh.


