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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN NEAMHREACHTACH Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Prótacal chur chun feidhme an 
Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach 
agus Poblacht na Seineagáile a thabhairt i gcrích
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (13484/2019),

– ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas 
Eorpach agus Poblacht na Seineagáile, a tháinig i bhfeidhm an 20 Samhain 2014,

– ag féachaint don tuarascáil meastóireachta siarbhreathnaithí agus réamhbhreathnaithí ar 
an bPrótacal a ghabhann leis an SFPA idir an tAontas Eorpach agus an tSeineagáil,

– ag féachaint do Phrótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta 
Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Seineagáile 
(13483/2019),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 43(2) agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v) mar aon le 
hAirteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (C9-
0178/2019),

– ag féachaint dá rún reachtach an ... 20201 ar an dréachtchinneadh,

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

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

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach (A9-0000/2020),

A. de bhrí gur tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an 
tAontas Eorpach agus Poblacht na Seineagáile i bhfeidhm an 20 Samhain 2014 agus de 
bhrí go ndeachaigh Prótacal cur chun feidhme reatha an Chomhaontaithe in éag an 19 
Samhain 2019 agus gur cuireadh inisealacha le Prótacal nua an 19 Iúil 2019;

B. de bhrí go raibh éifeachtacht an Phrótacail deiridh sásúil a mhéid a bhain leis an 
gcomhchuid tuinníní den chomhaontú agus de bhrí nár úsáid soithí an Aontais, áfach, 
cuid de na deiseanna iascaireachta a bhí ar fáil dóibh chun saothrú a dhéanamh ar stoic 
ghrinnill ar an domhain; de bhrí go bhfuil na gabhálacha de cholmóirí dubha in uiscí na 
Seineagáile níos lú ná 10% de ghabhálacha an Aontais san fho-réigiún;

C. de bhrí go bhfuil soithí iascaireachta an Aontais teorannaithe do na criosanna iascaigh ar 

1 Téacsanna a glacadh an dáta sin, P9_TA(0000)0000.
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an mórmhuir, rud a íoslaghdaíonn an trasnú ar earnáil na hiascaireachta ar mhionscála 
sa tSeineagáil agus ar an gcaoi sin nach gcruthaítear baol do shlite beatha na n-iascairí 
sin;

D. de bhrí go gcumhdaíonn an Prótacal nua tréimhse cúig bliana agus go bhforáiltear ann 
do dheiseanna iascaireachta ag soithí de chuid an Aontais (28 mbád saighne tuinnín ina 
bhfuil saoráidí reoiteora, 10 mbád cuaille agus dorú, 5 bhád spiléireachta agus 2 
thrálaer) le haghaidh tonnáiste tagartha de 10 000 tona tuinníní in aghaidh na bliana 
agus le cainníocht ghabhála údaraithe i gcolmóirí dubha de 1 750 tona in aghaidh na 
bliana;

E. de bhrí gurb é EUR 3 050 750 in aghaidh na bliana an ranníocaíocht airgeadais, arna 
mhiondealú ar an gcaoi seo a leanas: méid bhliantúil de EUR 800 000 le haghaidh 
rochtain ar acmhainní, EUR 900 000 in aghaidh na bliana chun an beartas earnála a chur 
i bhfeidhm agus EUR 1 350 750 in aghaidh na bliana a fhreagraíonn do na táillí a 
mheastar a bheidh iníoctha ag na húinéirí soithí;

F. de bhrí go bhfuil formhór na n-ionstraimí idirnáisiúnta maidir le rialachas idirnáisiúnta 
iascaigh daingnithe ag an tSeineagáil;

G. de bhrí go leanann an tAontas Eorpach agus an tSeineagáil dá gcomhar le creat 
uileghabhálach Chomhaontú Contonou agus go ndéantar na bearta tacaíochta 
eacnamaíocha, a mhéid a bhaineann leis an iascach, a chur i bhfeidhm trí chlár 
PESCAO, arb é is aidhm dó feabhas a chur ar rialachas na hearnála iascaigh agus ar an 
gcomhrac in aghaidh na hiascaireachta neamhdhleathaí, neamhthuairiscithe agus 
neamhrialáilte (NNN);

1. ag dearbhú go gcuirfidh an Prótacal ar chumas an Aontais Eorpaigh agus na Seineagáile 
leanúint den dlúthchomhar ar mhaithe le saothrú freagrach acmhainní iascaigh a ráthú in 
uiscí na Seineagáile agus chun tacú le hiarrachtaí na Seineagáile forbairt a dhéanamh ar 
bhainistiú inbhuanaithe na n-acmhainní agus cosaint a thabhairt don bhithéagsúlacht 
mhuirí;

2. ag tacú le straitéis an Aontais leanúint de shraith comhaontuithe a choimeád ar bun sa 
réigiún ar mhaithe le gníomhaíochtaí a thabhairt i gcrích le haghaidh inbhuanaitheacht 
na bpobal laistigh d’Eagraíochtaí Réigiúnacha Iascaigh (ERInna);

3. ag tabhairt dá haire, agus i gcomhréir le conclúidí na tuarascála meastóireachta, go 
dtugann an Prótacal nua laghdú ar an tonnáiste de cholmóirí dubha isteach (ó 2 000 go 
1 750 tona in aghaidh na bliana) mar aon le méadú ar an ranníocaíocht airgeadais don 
tacaíocht earnála (méadú de EUR 150 000) agus ar na táillí a mheastar a bheidh iníoctha 
ag na húinéirí soithí;

4. ag tabhairt chun suntais go moltar laghdú a dhéanamh ar na deiseanna iascaireachta do 
thrálaeir ar an domhain (i gcás colmóirí dubha) de réir chomhairle eolaíoch an Choiste 
Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir (CECAF) chun ráta básmhaireachta an speicis sin 
ag an iascaireacht a laghdú;

5. ag tabhairt dá haire na deacrachtaí atá ann faireachán eolaíoch a dhéanamh ar shaothrú 
acmhainní stoc grinnill ar an domhain agus ag áitiú go ndéanfaidh an mheastóireacht an 
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brú iascaireachta ó fhlíteanna tríú tíortha in uiscí na dtíortha comharsanacha eile a chur 
san áireamh, ós rud é go bhfuil na deiseanna iascaireachta atá ar fáil do shoithí an 
Aontais in uiscí na Seineagáile sách teorannaithe;

6. á mheas di, chun an rochtain ar na stoic bharrachais atá ann cheana in uiscí na 
Seineagáile a ráthú, gur gá faisnéis a fháil ar an iarracht iascaireachta go ginearálta agus 
á iarraidh di ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm an t-airteagal ar an 
trédhearcacht faoin bPrótacal reatha, agus freisin sna pléití laistigh de na ERInna 
inniúla;

7. ag tabhairt dá haire go bhféadfar athbhreithniú a dhéanamh ar na deiseanna 
iascaireachta agus go bhféadfar feachtais iascaireachta thurgnamhacha a chomhaontú i 
gcriosanna iascaigh na Seineagáile; ag fáiltiú roimh an bhfaireachán ar ghabhálacha trí 
bhíthin an chórais fógartha leictreonaigh (CFL); agus á iarraidh di ar an gCoimisiún a 
áirithiú go mbeidh an córas sin ag feidhmiú chomh luath agus is féidir;

8. ag fáiltiú roimh an bhfíoras go bhfuil Comhaontú FAO maidir le Bearta Stát an 
Chalafoirt 2017 daingnithe ag an tSeineagáil, ar rud dearfach é sin i bhfianaise a 
thábhachtaí atá calafort Dhacár ó thaobh táirgí iascaigh a chur i dtír;

9. á mheas di gur rud dearfach é mairnéalaigh as an tSeineagáil a fhostú ar shoithí ón 
Aontas Eorpach agus í ag cur béim ar na dea-thorthaí a bhí ag chur chun feidhme an 
Phrótacail roimhe seo; ag fáiltiú roimh an bhfíoras go bhfuil Coinbhinsiún C188 na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (ILO) maidir le hObair san Iascaireacht daingnithe 
ag an tSeineagáil; agus á iarraidh di ar an gCoimisiún, i gcruinnithe an Chomhchoiste, 
measúnú tráthrialta a dhéanamh ar chur chun feidhme éifeachtach an Choinbhinsiúin 
sin, go háirithe na dálaí oibre agus tuarastail, dá dtagraítear freisin sa Phrótacal;

10. ag moladh, chun a ráthú go gcomhlíonfar cuspóirí na tacaíochta earnála dá bhforáiltear 
in Airteagal 5 agus gan dochar do ghníomhaíochtaí eile, go ndéanfar na gníomhaíochtaí 
tosaíochta agus straitéiseacha seo a leanas: 

– feabhsú an fhaireacháin, an rialaithe agus an fhaireachais trí bhíthin nuachóiriú 
mear a dhéanamh ar an Lárionad Faireacháin Iascaigh (LFI);

– tacú le hiarrachtaí na Seineagáile sa chomhrac in aghaidh na hiascaireachta NNN 
trí chóras rialaithe a bheith ann do shoithí a bhíonn i gcalafort Dhacár;

– forbairt ar an acmhainneacht eolaíochta agus ar bhailiú sonraí le haghaidh taighde 
eolaíochta;

– tacú le dálaí oibre na mban;

– idirghabhálacha chun tacú le breisluach na dtáirgí iascaigh, trí bhíthin clár 
cothrománach um acmhainneachtaí feabhsaithe do ghníomhaithe na hearnála;

– cláir in oiliúint bhunúsach agus i ngairmoiliúint a bhunú do mhairnéalaigh 
(oiliúint i dteicnící iascaireachta, ach freisin slándáil ar bord, etc.), le haird ar leith 
ar oiliúint do mhná atá ina gcónaí agus ag obair san earnáil iascaigh;
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– méadú ar na hiarrachtaí chun a áirithiú nach gcuirtear moill, ar thaobh na 
Seineagáile de, ar fhorghníomhú na tacaíochta earnála;

– a ráthú go mbeidh gníomhaíochtaí atá maoinithe ag an Aontas níos feiceálaí agus 
tuiscint chuí ar a mhéid a dhéanann an Prótacal rannchuidiú go nithiúil le forbairt 
na hearnála a chur chun cinn i measc na bpobal iascaireachta agus sa tsochaí 
shibhialta;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar cuimsitheach a dhéanamh ar thionchar 
chomhaontuithe déthaobhacha iascaigh an Aontais agus, go háirithe, ar a mhéid a 
théann tacaíocht earnála agus gníomhaíochtaí fhlít na hEorpa in uiscí tríú tíortha chun 
tairbhe do gheilleagair áitiúla (forbairt an iascaigh inbhuanaithe, fostaíocht áitiúil, 
bonneagair, feabhsuithe sóisialta, etc.);

12. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht na 
Seineagáile.


