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27.3.2019 A8-0176/304

Leasú 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

11. Ba cheart CEMI tar éis 2020 a beith 
bunaithe ar leagan amach simplithe gan 
bearta agus rialacha mionsonraithe 
incháilitheachta a réamhshainiú ar 
bhealach atá saintreorach ar leibhéal an 
Aontais. Ina ionad sin, ba cheart tuairisc a 
thabhairt ar réimsí leathana tacaíochta faoi 
gach tosaíocht. Mar sin, ba cheart do na 
Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear 
an bealach is oiriúnaí dóibh chun na 
tosaíochtaí a bhaint amach. D'fhéadfaí 
tacaíocht a thabhairt do réimse beart a 
aithníonn na Ballstáit sna cláir sin faoi na 
rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo 
agus i Rialachán (AE) Uimh. [Rialachán 
lena leagtar síos na Forálacha Coiteanna], 
ar choinníoll go gcumhdaítear leo na réimsí 
tacaíochta a aithnítear sa Rialachán seo. 
Mar sin féin, ní mór liosta d’oibríochtaí 
neamh-incháilithe a dhéanamh chun 
tionchair dhíobhálacha ar an gcaomhnú 
iascaigh a sheachaint, mar shampla, 
toirmeasc ginearálta a chur ar 
infheistíochtaí chun an acmhainn 
iascaireachta a fheabhsú. Chomh maith leis 
sin, ba cheart infheistíochtaí agus cúiteamh 
a íoc leis an gcabhlach ar choinníoll go 
dtagann siad le cuspóirí caomhnaithe CBI.

11. Ba cheart CEMI tar éis 2020 a 
bheith bunaithe ar leagan amach simplithe 
gan bearta agus rialacha mionsonraithe 
incháilitheachta a réamhshainiú ar leibhéal 
an Aontais ar bhealach atá saintreorach. Ina 
ionad sin, ba cheart tuairisc a thabhairt ar 
réimsí leathana tacaíochta faoi gach 
tosaíocht. Mar sin de, ba cheart do na 
Ballstáit clár a leagan amach ina léirítear 
na modhanna is iomchuí chun na 
tosaíochtaí a bhaint amach. D'fhéadfaí 
tacaíocht a thabhairt do réimse beart, a 
ndearna na Ballstáit iad a shainaithint sna 
cláir sin, faoi na rialacha a leagtar amach sa 
Rialachán seo agus i Rialachán (AE) Uimh. 
[Rialachán lena leagtar síos Forálacha 
Coiteanna], ar choinníoll go ndéantar iad a 
chumhdach leis na réimsí tacaíochta a 
shainaithnítear sa Rialachán seo. Is gá, 
áfach, liosta d’oibríochtaí neamh-
incháilithe a dhéanamh chun tionchair 
dhíobhálacha a sheachaint ó thaobh 
caomhnú iascach de, mar shampla, 
toirmeasc ginearálta a chur ar 
infheistíochtaí lena ndéantar an 
acmhainneacht iascaireachta a fheabhsú, 
ach gan dola a dhéanamh ag an am 
céanna don infheistíocht riachtanach in 
athaicmiú, in athnuachan agus fiú in 
athrú méide an chabhlaigh bhig, go 
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háirithe i gcásanna arna sainaithint ina 
bhfuil meánaois ard ag na soithí i dtreis 
agus nach n-áirithítear orthu dálaí 
bunúsacha sábháilteachta agus 
oibríochta. Chomh maith leis sin, ba cheart 
é a chur de choinníoll docht le 
hinfheistíochtaí agus le cúiteamh i gcás an 
chabhlaigh go dtaga siad le cuspóirí 
caomhnaithe CBI.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Leasú 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) I bhfianaise luaineacht na 
ngníomhaíochtaí iascaireachta, d’fhéadfadh 
cúinsí eisceachtúla caillteanais shuntasacha 
eacnamaíochta a chruthú d’iascairí. 
D’fhonn na hiarmhairtí sin a mhaolú, ba 
cheart CEMI a bheith in ann tacú le 
cúiteamh ar scor urghnách de 
ghníomhaíochtaí iascaireachta mar gheall 
ar bhearta caomhnaithe a chuirtear chun 
feidhme i.e. pleananna ilbhliantúla, 
spriocanna maidir le stoic a chaomhnú 
agus a shaothrú go hinbhuanaithe, bearta 
chun acmhainn iascaireachta na soithí 
iascaireachta a oiriúnú do na deiseanna 
iascaireachta atá ar fáil agus bearta 
teicniúla, mar gheall ar bhearta éigeandála 
a chuirtear chun feidhme, mar gheall go 
gcuirtear isteach ar chomhaontú 
comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe a 
chur i bhfeidhm mar gheall ar chúinsí force 
majeure, tubaiste nádúrtha nó eachtra 
chomhshaoil. Níor cheart tacaíocht a 
cheadú ach amháin má tá tionchar na 
gcúinsí sin ar iascairí suntasach, i.e. má 
chuirtear stop le gníomhaíochtaí tráchtála 
an tsoithigh lena mbaineann 90 lá as a 
chéile ar a laghad agus más mó na 
caillteanais eacnamaíochta mar gheall ar 
an scor agus 30 % de láimhdeachas 

(27) I bhfianaise mhórluaineacht na 
ngníomhaíochtaí iascaireachta, d’fhéadfadh 
cúinsí eisceachtúla a bheith ina n-údar le 
caillteanais shuntasacha eacnamaíochta 
d’iascairí. Chun na hiarmhairtí sin a 
mhaolú, ba cheart CEMI a bheith in ann 
tacú le cúiteamh ar scor urghnách de 
ghníomhaíochtaí iascaireachta mar gheall 
ar bhearta caomhnaithe áirithe a chur chun 
feidhme i.e. pleananna ilbhliantúla, 
spriocanna maidir le stoic a chaomhnú 
agus a shaothrú go hinbhuanaithe, bearta 
chun acmhainneacht iascaireachta na soithí 
iascaireachta a oiriúnú do na deiseanna 
iascaireachta atá ar fáil agus bearta 
teicniúla, mar gheall ar bhearta éigeandála 
a chur chun feidhme, mar gheall air gur 
cuireadh isteach ar chomhaontú 
comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe a 
chur i bhfeidhm ar chúiseanna force 
majeure, mar gheall ar thubaiste nádúrtha 
nó ar eachtra chomhshaoil. Níor cheart 
tacaíocht a thabhairt ach amháin más 
suntasach é tionchar na gcúinsí sin ar 
iascairí, i.e. má chuirtear stop le 
gníomhaíochtaí tráchtála an tsoithigh lena 
mbaineann ar feadh 30 lá ar a laghad. Ba 
cheart na sainiúlachtaí a bhaineann le 
hiascaigh eascann a chur san áireamh sna 
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bliantúil na cuideachta lena mbaineann 
ar an meán le linn tréimhse sonraithe 
ama. Ba cheart na sainiúlachtaí a 
bhaineann le hiascaigh eascann a chur san 
áireamh sna coinníollacha i ndáil le 
tacaíocht den sórt sin a bhronnadh.

coinníollacha i ndáil leis an tacaíocht sin a 
bhronnadh.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Leasú 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) Chun rannchuidiú le forbairt 
dhearfach foinsí uisce agus leis an 
iascaireacht a bheith á déanamh i gcónaí 
nuair nach é an séasúr coiscthe é, le 
CEMI, ba cheart go bhféadfaí tacú le 
tréimhsí sosa bitheolaíocha, nuair is den 
riachtanas iad na tréimhsí sin, ach a 
dtiteann siad le linn céimeanna áirithe 
criticiúla de shaolré na speiceas, a mhéid 
a bhaineann le saothrú inbhuanaithe 
acmhainní iascaigh.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Leasú 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27b)  Ag cur i bhfáth a 
dheargriachtanaí atá sé tacú le bunú ciste 
cúitimh pá chun tréimhsí 
neamhiascaireachta a chumhdach agus 
go n-áireofaí na tréimhsí sin mar am 
oibre iarbhír chun críocha an phinsin 
scoir agus teidlíochtaí eile slándála 
sóisialta. Ag moladh, lena chois sin, go 
ndéanfaí pá íosta a bhunú, a shocrófaí i 
gcomhréir le cleachtais áitiúla, le 
caibidlíochtaí agus le comhaontuithe 
cómhargála.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/308

Leasú 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Soithí iascaireachta faoi bhun 12 
mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh 
iascaireachta tarraingthe a dhéanann 
iascaireacht bheag chósta. Cuimsítear leis 
an earnáil sin beagnach 75% de na soithí 
iascaireachta ar fad atá cláraithe san 
Aontas agus beagnach leath den 
fhostaíocht ar fad in earnáil an iascaigh. Tá 
oibreoirí in iascaigh mhionscála chósta ag 
brath go háirithe ar stoic shláintiúla éisc 
mar phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, 
ba cheart do CEMI tús áite a thabhairt 
dóibh le ráta déine cabhrach 100 %, lena n-
áirítear oibríochtaí a bhaineann leis an rialú 
agus leis an bhforfheidhmiú, agus é mar 
aidhm aige cleachtais inbhuanaithe 
iascaireachta a spreagadh. Anuas air sin, ba 
cheart réimsí áirithe tacaíochta a choimeád 
don iascaireacht mhionscála i ranna 
cabhlaigh ina bhfuil cothromaíocht idir an 
acmhainn iascaireachta agus na deiseanna 
iascaireachta atá ar fáil, i.e. tacaíocht chun 
soitheach athláimhe a fháil agus inneall an 
tsoithigh a athsholáthar nó a nuachóiriú. 
Anuas air sin, ba cheart do na Ballstáit 
plean gníomhaíochta a chur sna cláir don 
iascaireacht bheag chósta, ba cheart 
faireachán a dhéanamh ar an bplean ar 
bhonn na dtáscairí dar socraítear 

(28) Soithí iascaireachta faoi bhun 12 
mhéadar agus nach n-úsáideann trealamh 
iascaireachta tarraingthe a dhéanann 
iascaireacht bheag chósta. Cuimsítear leis 
an earnáil sin beagnach 75% de na soithí 
iascaireachta ar fad atá cláraithe san 
Aontas agus beagnach leath  na fostaíocht 
ar fad in earnáil an iascaigh. Tá oibreoirí ó 
iascaigh chósta ar mhionchóir ag brath go 
háirithe ar stoic shláintiúla éisc mar 
phríomhfhoinse ioncaim. Dá bhrí sin, ba 
cheart do CEMI tús áite a thabhairt dóibh 
trí ráta déine cabhrach 100 %, lena n-
áirítear i gcás oibríochtaí a bhaineann leis 
an rialú agus leis an bhforfheidhmiú, agus 
é mar aidhm leis sin cleachtais 
inbhuanaithe iascaireachta a spreagadh. 
Anuas air sin, ba cheart réimsí áirithe 
tacaíochta a choimeád don iascaireacht ar 
mhionchóir agus é ina cheangal a áirithiú 
go bhfuil cothromaíocht ann idir an 
acmhainneacht iascaireachta agus na 
deiseanna iascaireachta atá ar fáil, i.e. 
tacaíocht le haghaidh soitheach athláimhe a 
fháil, a athchóiriú agus a athaicmiú agus 
le haghaidh inneall an tsoithigh a ionadú nó 
a nuachóiriú. Anuas air sin, ba cheart do na 
Ballstáit plean gníomhaíochta don 
iascaireacht bheag chósta a chur ina gclár, 
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garspriocanna agus spriocanna. agus ba cheart faireachán a dhéanamh ar an 
bplean ar bhonn na dtáscairí ar ina leith ba 
cheart garspriocanna agus spriocanna a 
leagan síos.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Leasú 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Braitheann slándáil an tsoláthair bia 
ar mhargaí éifeachtúla dea-eagraithe lena 
gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, 
cobhsaíocht, cáilíocht agus éagsúlacht i 
dtaobh an tslabhra soláthair agus lena 
gcuirtear faisnéis ar fáil do thomhaltóirí. 
Chun na críche sin, ba cheart CEMI a 
bheith in ann tacú le margadh an iascaigh 
agus na dtáirgí dobharshaothraithe i 
gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) 
Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (‘Rialachán um 
Chomheagrú na Margaí’)15. Go háirithe, ba 
cheart tacaíocht a bheith ar fáil le haghaidh 
eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú, pleananna 
táirgeachta agus margaíochta a chur chun 
feidhme, margaí nua a chur chun cinn agus 
faisnéis mhargaidh a fhorbairt agus a 
scaipeadh.

(33) Braitheann slándáil an tsoláthair bia 
ar mhargaí éifeachtúla agus dea-eagraithe 
lena gcuirtear feabhas ar thrédhearcacht, ar 
chobhsaíocht, ar cháilíocht agus ar 
éagsúlacht an tslabhra soláthair agus lena 
gcuirtear faisnéis ar fáil do thomhaltóirí. 
Chun na críche sin, ba cheart CEMI a 
bheith in ann tacú le margaíocht táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe, i 
gcomhréir le cuspóirí Rialachán (AE) 
Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (‘Rialachán um 
Chomheagrú na Margaí’)15, aon sásraí 
trína gcuirtear feabhas ar an bpraghas 
céad-díola, iad siúd a chur chun cinn, 
chun dul chun sochair d’iascairí trí luach 
níos fearr saothair a thabhairt dóibh, 
agus aon sásraí trína gcuirtear chun cinn 
dáileadh cothrom agus iomchuí 
breisluacha feadh shlabhra luacha na 
hearnála, iad siúd a chur chun cinn, 
corrlaigh idirghabhálaithe a laghdú, na 
praghsanna a íoctar le táirgeoirí a 
mhéadú agus srian a chur leis na 
praghsanna a íocann tomhaltóirí deiridh. 
Go háirithe, ba cheart tacaíocht a bheith ar 
fáil le haghaidh comheagraíochtaí 
táirgeoirí a bhunú, pleananna táirgeachta 
agus margaíochta a chur chun feidhme, 
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asraonta margaidh nua a chur chun cinn 
agus faisnéis mhargaidh a fhorbairt agus a 
scaipeadh.

__________________ __________________
15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na 
margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón 
gComhairle agus Rialachán (CE) 
Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, 
lch. 1).

15 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na 
margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón 
gComhairle agus Rialachán (CE) 
Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 104/2000 (IO L 354, 28.12.2013, 
lch. 1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Leasú 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an acmhainneacht iascaireachta a 
choigeartú agus a bhainistiú;

(a) an acmhainneacht iascaireachta a 
choigeartú agus a bhainistiú, go mór mór 
trí shoithí a athaicmiú nó a athchóiriú, nó 
innill na soithí a athaicmiú nó a 
athchóiriú, agus, ar an gcuma sin, 
tréimhsí níos sia a thabhairt ar muir agus 
an ghníomhaíocht a dhéanamh níos 
sláine;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Leasú 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) atreisiú ar shlabhra breisluacha na 
hearnála agus straitéisí margaíochta a chur 
chun cinn;

(c) atreisiú ar shlabhra luacha na 
hearnála agus straitéisí margaíochta a chur 
chun cinn, aon sásraí trína gcuirtear 
feabhas ar an bpraghas céad-díola, iad 
siúd a chur chun cinn, chun dul chun 
sochair d’iascairí trí luach níos fearr 
saothair a thabhairt dóibh, agus aon 
sásraí trína gcuirtear chun cinn dáileadh 
cothrom agus iomchuí breisluacha feadh 
shlabhra luacha na hearnála, iad siúd a 
chur chun cinn, corrlaigh 
idirghabhálaithe a laghdú, na 
praghsanna a íoctar le táirgeoirí a 
mhéadú agus srian a chur leis na 
praghsanna a íocann tomhaltóirí deiridh;

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Leasú 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) soithí a athaicmiú, a athnuachan 
agus a méid a athrú, nuair is follas iad a 
bheith den seandéanamh, ní a fhágann 
gur féidir feabhas a chur ar dhálaí 
iascaireachta agus tréimhsí níos sia a 
thabhairt ar muir.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Leasú 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0176/2019
Gabriel Mato
An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cás ina gcuirtear stop le 
gníomhaíochtaí trádála an tsoithigh lena 
mbaineann ar feadh 90 lá as a chéile; agus

(a) i gcás ina gcuirtear stop le 
gníomhaíochtaí trádála an tsoithigh lena 
mbaineann ar feadh 30 lá as a chéile ar a 
laghad; agus

Or. pt


