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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN NEAMHREACHTACH Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle i dtaca le Prótacal chur chun 
feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach 
agus Poblacht Ghuine Bissau (2019-2024) a thabhairt i gcrích
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle (08928/2019),

– ag féachaint don Phrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta 
Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ghuine Bissau (08894/2019) a 
thabhairt i gcrích

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 
43, le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), agus le hAirteagal 218(7) den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9-0011/2019),

– ag féachaint dá rún reachtach an ...1 maidir leis an togra le haghaidh cinnidh,

– ag féachaint do Riail 105(2) dá Rialacha Nós Imeachta;

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt agus an Coiste um Buiséid,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach (A9-0000/2019),

A. de bhrí go bhfuil sé mar chuspóir foriomlán ag Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh 
Inbhuanaithe (SFPA) AE-Guine Bissau comhar iascaigh a mhéadú idir AE agus Guine 
Bissau, chun leasa an dá pháirtí, trí bheartas iascaigh inbhuanaithe agus saothrú 
inbhuanaithe acmhainní iascaigh i Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (LEE) Ghuine 
Bissau a chur chun cinn, chomh maith le forbairt earnála iascaigh Ghuine Bissau;

B. de bhrí go meastar go bhfuil úsáid deiseanna iascaireachta faoin SFPA roimhe sin 
sásúil ar an iomlán;

C. de bhrí go bhfuil tábhacht shuntasach ag baint le SFPA AE-Guine Bissau i 
gcomhthéacs na SFPAnna atá curtha i gcrích ag AE le tríú tíortha, agus gurb é sin an 
tríú ceann is tábhachtaí faoi láthair ó thaobh na gcistí atá i gceist, agus go bhfuil 
buntáiste eile ag baint leis toisc go ligeann sé rochtain ar iascach ilspeiceas;  

D. de bhrí gur ranníocaíocht an-íseal do shaibhreas na tíre í an iascaireacht (3.5% de OTI 
in 2015), cé gurb ionann na cistí a gheobhaidh sí faoi SFPA, mar chúiteamh ar 
rochtain ar acmhainní, agus ranníocaíocht shuntasach dá hairgeadais phoiblí náisiúnta;

E. de bhrí go ndéanfar deiseanna iascaireachta a shainmhíniú ar dhá bhealach dhifriúla 

1 Téacsanna a glacadh, P9_TA(0000)0000.
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laistigh de thréimhse an Phrótacail: sa chéad dá bhliain, ina n-iarracht iascaireachta 
(arna tomhas in Olltonnáiste cláraithe (OTC)) agus sna trí bliana deireanacha, ina 
ngabhálacha iomlána incheadaithe (arna dtomhas in TAC); de bhrí gur cheart go 
dtarlódh an t-aistriú seo in éineacht le córas tuairiscithe gabhálacha leictreonach á chur 
i bhfeidhm agus sonraí gabhálacha á bpróiseáil, i rith na chéad dá bhliain den 
Phrótacal;  

F. de bhrí nár tharla aon fhorbairt shuntasach ó thaobh na hearnála iascaigh áitiúla de ná 
forbairt tionscal agus gníomhaíochtaí a bhaineann léi mar thoradh ar an gcomhoibriú 
forbartha atá mar chuid de na comhaontuithe seo (tacaíocht earnála), cé go bhfuil 
comhaontuithe iascaigh ag AE le Guine Bissau ó thús na n-ochtóidí;

G. de bhrí go bhfuil gá le bonneagar bunúsach nach bhfuil ann fós chun forbairt earnála 
iascaigh Ghuine Bissau a chur chun cinn, lena n-áirítear calafoirt, láithreacha a 
gcuirtear an t-iasc i dtír agus bonneagar stórála agus próiseála, i measc nithe eile;

H. de bhrí go bhfuil bac ar thrádáil táirgí iascaigh ó Ghuine Bissau le AE le blianta fada 
anuas, toisc nach féidir na bearta sláintíochta a d’éiligh AE a chomhlíonadh; de bhrí 
gurb é an mhoill ar phróiseas deimhniúcháin na saotharlainne anailíse (CIPA) an bac 
is mó ar onnmhairiú táirgí iascaigh ó Ghuine Bissau chuig AE;

I. de bhrí go bhfuil uaillmhian cheart ag údaráis Ghuine Bissau breisluach níos mó a 
fháil as an méid a thagann as saothrú acmhainní iascaigh i limistéar eacnamaíoch 
eisiach Ghuine Bissau, toisc nach bhfanann an chuid is mó den bhreisluach sin sa tír 
faoi láthair;

J. de bhrí gur beag an fhostaíocht dhíreach in earnáil iascaigh Ghuine Bissau, fiú ag cur 
san áireamh baill den chriú áitiúil ar bord soithí (faoi láthair is lú líon na mball sin ná 
an líon a deimhníodh le linn an phrótacail roimhe sin);

K. de bhrí go ndearnadh dul chun cinn maidir le hiascaireacht NNN (neamhdhleathach, 
neamhthuairiscithe, neamhrialáilte) a chosc in uiscí críochacha Ghuine Bissau, le 
tacaíocht ó háiseanna cigireachta i Limistéar Eacnamaíoch Eisiach Ghuine Bissau, 
eadhon iad a bhaineann le FISCAP (Cigireacht agus Rialú ar Ghníomhaíochtaí 
Iascaireachta), lena n-áirítear grúpa breathnóirí agus soithí patróil tapaigh, d'aineoinn 
sin, tá bearnaí agus easpaí fós ann a bhfuil gá dul i ngleic leo, lena n-áirítear an Córas 
um Fhaireachán Soithí’ (VMS);

L. de bhrí go bhfuil dul chun cinn déanta ó thaobh tréithriú ar acmhainní grinnill i 
limistéar eacnamaíoch eisiach Ghuine Bissau, go háirithe an ‘tuairisc maidir leis an 
bhfeachtas meastóireachta ar stoic ghrinnill i limistéar eacnamaíoch eisiach Ghuine 
Bissau’, in Eanáir 2019;

M. de bhrí nach raibh comhtháthú na moltaí a rinne an Pharlaimint roimhe sin sa 
Phrótacal atá ann faoi láthair go hiomlán sásúil;

N. de bhrí gur gá Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas go hiomlán agus láithreach, ag 
gach céim, faoi nósanna imeachta a bhaineann leis an bPrótacal nó lena athnuachan;
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1. ag tabhairt dá haire an tábhacht a bhaineann le SFPA AE-Guine Bissau, do chabhlaigh 
Ghuine Bissau agus AE atá ag oibriú in uiscí Ghuine Bissau araon; ag cur i bhfios go 
bhféadfaí dul chun cinn níos éifeachtúla a dhéanamh maidir le comhoibriú iascaigh 
idir AE agus Guine Bissau agus tá sí den tuairim, sa mhéid sin, go bhfuil sé 
tábhachtach dul níos faide ná an méid atá bainte amach sna prótacail roimhe seo 
maidir le cur chun feidhme an chomhaontaithe seo;

2. á mheas nach mar an gcéanna a d'éirigh le cuspóirí SFPA AE-Guine Bissau: ar an 
taobh amháin, chuir agus cuireann an comhaontú deiseanna iascaireachta tábhachtacha 
ar fáil do shoithí AE i limistéar eacnamaíoch eisiach Ghuine Bissau agus tá na 
deiseanna sin úsáidte go mór ag longúinéirí Eorpacha, agus ar an taobh eile, tá na 
torthaí a fuarthas maidir le forbairt na hearnála iascaigh áitiúla go ginearálta 
easnamhach nó míshásúil;

3. á mheas gur dúshlán don Phrótacal atá ann faoi láthair é an t-athrú ó thaobh bhainistiú 
na ndeiseanna iascaireachta de (ó bhainistiú bunaithe ar iarracht iascaireachta go 
bainistiú bunaithe ar ghabháil iomlán incheadaithe); á iarraidh ar an gCoimisiún athrú 
iomchuí agus éifeachtúil a chur chun cinn, gan mhoill, chun an iontaofacht agus an 
éifeachtúlacht is gá maidir leis an gcóras tuairiscithe gabhálacha leictreonach (ERS) 
agus maidir le próiseáil sonraí gabhálacha, a chur cothrom le dáta;  

4. ag tacú leis an ngá atá le dul chun cinn suntasach maidir le forbairt earnála iascaigh 
Ghuine Bissau, lena n-áirítear an tionscal iascaireachta agus gníomhaíochtaí a 
bhaineann leis, agus iarann sí ar an gCoimisiún Eorpach glacadh le gach beart a bhfuil 
gá leis – lena n-áirítear athbhreithniú agus méadú b'fhéidir ar an gcuid den 
chomhaontú atá dírithe ar thacaíocht earnála, chomh maith le coinníollacha a chruthú 
ionas go gcuirfear an tacaíocht sin i bhfeidhm ar bhealach níos fearr – chun dul i dtreo 
níos éifeachtúla neamhionann agus an treo a leanadh le blianta beaga anuas;

5. á mheas nach mbainfidh SFPA AE-Guine Bissau a chuspóirí amach mura méadóidh sé 
an breisluach i nGuine Bissau mar thoradh ar shaothrú a hacmhainní iascaigh; á léiriú 
mar phríomhchuspóirí ar cheart do AE tacú leo, agus an cúnamh teicniúil agus 
airgeadais a bhfuil gá leo a chur ar fáil:

a. acmhainneacht institiúideach a neartú; 

b. bonneagar iomchuí le haghaidh iascaireachta agus na gníomhaíochtaí a 
bhaineann léi a chruthú, amhail calafoirt (ar mhórscála agus ar mhionscála 
araon), láithreacha a gcuirtear an t-iasc i dtír agus bonneagar stórála agus 
próiseála iasc, margaí, struchtúir le haghaidh dáilte agus margaíochta, 
saotharlanna anailíse cáilíochta;

c. acmhainneacht na n-oibreoirí áitiúla san earnáil iascaigh a neartú trí 
eagraíochtaí iascairí a fhorbairt;

d. oiliúint d'oibreoirí iascaireachta; 

e. aitheantas agus luach a thabhairt don ról atá ag na mná san iascaireacht, chomh 
maith le heagar an róil sin a neartú;
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6. á iarraidh ar an gCoimisiúin Eorpach agus ar na Ballstáit, ina mbeartais oifigiúla 
cúnaimh um fhorbairt, a chur san áireamh gur gá don Chiste Eorpach Forbraíochta 
(CEF) agus an tacaíocht earnála atá beartaithe in SFPA AE-Guine Bissau a bheith ag 
tacú lena chéile agus nasctha go hiomlán, chun cuidiú leis an earnáil iascaigh áitiúil a 
neartú agus ionas go mbeadh ceannasacht ag an tír ar a hacmhainní féin; á iarraidh ar 
an gCoimisiún na céimeanna a bhfuil gá leo a thógáil chomh tapaigh agus is féidir, trí 
CEF agus ionstraimí eile iomchuí, chun bonneagar a chur ar fáil, mar gheall ar a 
mhéid agus na costais a bhaineann leis, nach bhféadfar a thógáil le tacaíocht earnála 
faoi chreat SFPA amháin, mar shampla i gcás calafort iascaireachta (ar mhórscála agus 
ar mhionscála araon);

7. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach na coinníollacha le haghaidh táirgí iascaigh 
Ghuine‑Bissau a onnmhairiú chuig AE a chur in áit tosaíochta agus iad a bhunú go 
práinneach, lena n-áirítear an méid a bhaineann le fíorú coinníollacha riachtanacha 
sláinte agus deimhniú na saotharlainne anailíse (CIPA), toisc gur bac suntasach é an 
cosc atá ann faoi láthair maidir le forbairt earnála iascaigh áitiúla agus, mar thoradh air 
sin, ar chuspóirí SFPA a bhaint amach;

8. ag tacú leis an ngá atá ann le méadú ar ranníocaíocht SFPA chun poist dhíreacha agus 
indíreach a chruthú ar leibhéal áitiúil, ó thaobh na soithí a oibríonn faoi SFPA de, nó ó 
thaobh na ngníomhaíochtaí ar fad a bhaineann leis an iascaireacht; den tuairim go 
bhféadfaidh na Ballstáit ról tábhachtach a imirt agus páirt ghníomhach a ghlacadh in 
iarrachtaí fothaithe acmhainneachta agus iarrachtaí oiliúna chun an sprioc sin a bhaint 
amach;

9. den tuairim gur gá feabhas a chur ar líon agus cáilíocht sonraí maidir le gabhálacha 
(spriocspeiceas agus foghabháil éisc), stádas caomhantais na n-acmhainní iascaigh i 
limistéar eacnamaíoch eisiach Ghuine Bissau agus, go ginearálta, maidir le himpleacht 
SFPA ar éiceachórais, agus gur gá iarracht chun forbairt a dhéanamh ar chumais 
Phoblacht Ghuine Bissau na sonraí sin a shealbhú í féin; á iarraidh ar an gCoimisiún 
cabhrú chun a áirithiú gur féidir leis na comhlachtaí atá freagrach as maoirseacht a 
dhéanamh ar chur chun feidhme SFPA, lena n-áirítear an Comhchoiste agus an Coiste 
Comhpháirteach Eolaíoch, feidhmiú go rialta, i gcomhar le comhlachais iascairí 
mionscála, le ceardchumainn, le hionadaithe ó phobail chósta, agus le heagraíochtaí 
iomchuí na sochaí sibhialta i nGuine Bissau;

10. den tuairim, roimh aon dúnta d’iascach a d'fhéadfadh tarlú ná aon srianta a shocrú ar 
iascach, chun inbhuanaitheacht áiseanna a áirithiú, gur gá riachtanais na hiascaireachta 
ar leibhéal áitiúil a chur san áireamh ar dtús, bunaithe ar bhonn comhairle eolaíoch 
iontaofa; 

11. tacaíonn sí leis an ngá atá ann chun feabhas a chur ar rialachas, rialú agus faireachas i 
limistéar eacnamaíoch eisiach Ghuine Bissau agus chun dul i ngleic le hiascaireacht 
NNN, idir rudaí eile, trí fhaireachán ar shoithí a neartú (trí chóras VMS) chun feabhas 
a chur ar inbhuanaitheacht ó thaobh gníomhaíochtaí iascaireachta de;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach miontuairiscí agus conclúidí chruinnithe an 
Chomhchoiste, an clár earnála ilbhliantúla dá dtagraítear in Airteagal 5 den Phrótacal 
agus torthaí na meastóireachtaí bliantúla, faisnéis maidir le comhordú an chláir sin 
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agus plean straitéiseach um fhorbairt iascaigh i nGuine Bissau (2015-2020), chomh 
maith le miontuairiscí agus conclúidí chruinnithe an Choiste Comhpháirteach 
Eolaíoch, agus ina theannta sin faisnéis a bhaineann le hiascaireacht NNN i limistéar 
eacnamaíoch eisiach Ghuine Bissau, cur i bhfeidhm oibreoirí eacnamaíochta AE san 
earnáil iascaigh i nGuine Bissau (Airteagal 10 den Phrótacal) agus deimhniú go bhfuil 
oibleagáidí na longúinéirí á gcomhlíonadh (mar shampla, an méid a bhaineann le 
ranníocaíocht chomhchineáil, dá bhforáiltear i gCaibidil V den Iarscríbhinn a 
ghabhann leis an bPrótacal), a chur chuig an bParlaimint; á iarraidh ar an gCoimisiún 
Eorpach go gcuirfidh sé tuarascáil iomlán maidir le forfheidhmiú an Phrótacail faoi 
réir na Parlaiminte, le linn bhliain dheireanach chur i bhfeidhm an Phrótacail agus 
roimh oscailt na gcaibidlíochtaí chun é a athnuachan.

13. á iarraidh ar an gCoimisiún na moltaí curtha le chéile anois in SFPA AE-Guine Bissau 
a chomhtháthú ar dhóigh níos fearr, á dtabhairt san áireamh, inter alia, sa chur chuige 
a bhaineann le hathnuachan an Phrótacail;

14. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Ghuine Bissau.


