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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN NEAMHREACHTACH Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir leis an 
gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus 
Poblacht na Séiséal, agus an prótacal cur chun feidhme a ghabhann leis, a thabhairt i 
gcrích (2020-2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002M(NLE))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (05243/2020),

– ag féachaint don Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas 
Eorpach agus Poblacht na Séiséal (05246/2020),

– ag féachaint don Phrótacal ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta 
Iascaigh Inbhuanaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal (2020-2026),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 43 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-
0073/2020),

– ag féachaint do rún reachtach uaithi an ...1 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, 

– ag féachaint d’Airteagal 208 CFAE maidir le comhtháthú beartais ar mhaithe le forbairt,

– ag féachaint d’Airteagal 31(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh 
(CBI)2,

– ag féachaint do rún uaithi an 12 Aibreán 2016 maidir le rialacha comhchoiteanna i ndáil 
le cur i bhfeidhm na gné seachtraí de CBI, lena n-áirítear comhaontuithe iascaigh3,

– ag féachaint do thuarascáil an 29 Aibreán 2019 dar teideal ‘Staidéar meastóireachta ex 
post agus ex ante ar an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe idir an 
tAontas Eorpach agus Poblacht na Séiséal agus ar a Phrótacal Cur Chun Feidhme’,

– ag féachaint do Chreatlach Beartais Straitéisigh agus do Threochlár an Gheilleagair 
Ghoirm do na Séiséil: An Todhchaí a Leagan Amach (2018-2030),

– ag féachaint don tuarascáil ón 18ú seisiún de Choiste Eolaíoch an Choimisiúin um 
Thuinníní an Aigéin Indiaigh (IOTC) an Samhain 2015, go háirithe dá mholadh maidir 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(0000)0000.
2 OJ L 354, 28.12.2013, lch. 22.
3 IO C 58, 15.2.2018, lch. 93.
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leis an tuinnín buí,

– ag féachaint don tuarascáil ón 21ú seisiún de Choiste Eolaíoch IOTC i mí na Nollag 
2018, go háirithe dá mheasúnú ar stoic san Aigéan Indiach,

– ag féachaint don tuarascáil ón 21ú Seisiún de Mheitheal IOTC maidir le Tuinníní 
Teochreasacha, a tionóladh i Donostia-San Sebastián, ón 21 go dtí an 26 Deireadh 
Fómhair 2019,

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

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach (A9-0184/2020),

A. de bhrí go bhfuil an Coimisiún agus Rialtas na Séiséal i ndiaidh comhaontú 
comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe nua (SFPA idir AE agus na Séiséil), agus 
prótacal cur chun feidhme, do thréimhse sé bliana a chaibidliú; de bhrí gurb é an SFPA 
leis na Séiséil an comhaontú tuinníní is tábhachtaí don Aontas ó thaobh cainníocht 
ghabhála de, mar go dtugann sé rochtain ar uiscí na Séiséal do 40 bád peas-saighne, do 
8 mbád spiléir dhromchla, agus do shoithí tacaíochta, i gcomhréir leis na rúin ábhartha ó 
Choimisiún Tuinníní an Aigéin Indiaigh (IOTC);

B. de bhrí gurb é aidhm fhoriomlán SFPA idir AE agus na Séiséil an iascaireacht 
inbhuanaithe a chur chun cinn agus rialacha lena rialaítear rochtain na soithí 
iascaireachta an Aontais ar limistéar iascaireachta na Séiséal a shainiú;

C. de bhrí go dtugann an prótacal nua deiseanna iascaireachta do shoithí AE i limistéar 
iascaireachta na Séiséal, lena dtugtar rochtain dóibh ar sciar iomchuí den bharrachas 
d’acmhainní beo muirí, i gcomhréir leis an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil agus 
le rúin agus moltaí IOTC, laistigh de theorainneacha an bharrachais atá ar fáil;

D. de bhrí gur tacaíodh go foriomlán le gealltanais AE faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta, 
go háirithe Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe faoi 
SFPA agus gur cheart tacú fós faoi, go háirithe SDGanna 14 agus 10; de bhrí gur go 
gcaithfidh gníomhaíochtaí uile AE, lena n-áirítear tabhairt i gcrích SFPA, rannchuidiú 
leis na cuspóirí sin;

E. de bhrí go bhfuil SFPAnna i measc na gcomhaontuithe iascaigh is trédhearcaí agus 
inbhuanaithe ar domhan agus go gcuireann siad creat dlíthiúil sofaisticiúil láidir ar fáil 
agus go gcuireann siad ardchaighdeáin shóisialta, chomhshaoil agus chomhlíonta chun 
cinn;

F. de bhrí go gcuireann an comhaontú dlús le comhar eacnamaíoch, airgeadais, teicniúil 
agus eolaíoch idir AE agus na Séiséil chun iascach inbhuanaithe a bhaint amach; 

G. de bhrí, más rud é nach bhfuil AE i limistéar eacnamaíoch eisiach (LEE) tríú tír, go 
ndéantar barrachas na stoc a shaothrú i bhflíteanna eile a mbíonn caighdeáin 
inbhuanaitheachta sóisialta nó comhshaoil níos ísle acu go minic, arb iad a gcuid táirgí 
ísealchostais agus neamh-inbhuanaithe a bhíonn ar deireadh ar mhargadh AE;
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H. de bhrí gur bunphrionsabal é prionsabal an neamh-idirdhealaithe idir na flíteanna 
éagsúla a bhíonn ag iascaireacht in uiscí an tríú tír a bhfuil comhaontú tugtha i gcrích ag 
AE léi, ar prionsabal é a rannchuidíonn leis an iascaireacht inbhuanaithe;

I. de bhrí go n-áirithíonn SFPAnna comhsheasmhacht freisin idir na prionsabail lena 
rialaítear an comhbheartas iascaigh agus na gealltanais a tugadh faoi bheartais Eorpacha 
eile (úsáid inbhuanaithe acmhainní tríú tír, iascaireacht neamhdhleathach, 
neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte (NNN) a chomhrac, tíortha comhpháirtíochta a 
chomhtháthú sa gheilleagar domhanda, rannchuidiú le forbairt inbhuanaithe i ngach gné 
de, agus rialachas polaitiúil agus airgeadais níos fearr ar iascaigh);

J. de bhrí gurb é an aidhm atá ann freisin feabhas a chur ar an gcomhar idir an tAontas 
Eorpach agus Poblacht na Séiséal chun beartas iascaigh inbhuanaithe agus saothrú fónta 
acmhainní iascaigh a chur chun cinn i limistéar iascaireachta na Séiséal agus san Aigéan 
Indiach, ar mhaithe leis an dá pháirtí; de bhrí, ina theannta sin, go gcuideoidh an comhar 
sin le dálaí cuibhiúla oibre a chur chun cinn i ngníomhaíochtaí iascaigh;

K. de bhrí go gcabhródh athnuachan an phrótacail le faireachán, rialú agus faireachas a 
neartú agus go gcuirfeadh sé le rialachas feabhsaithe na n-iascach sa réigiún;

L. de bhrí gurb iad na Séiséil an lárionad oibríochtúil agus lóistíochúil le haghaidh 
gníomhaíocht iascaireachta tuinníní san Aigéan Indiach, agus de bhrí go bhfuil sé 
tábhachtach go gcoinneodh AE ionstraim lena gceadaítear comhar domhain earnálach le 
príomhghníomhaí i rialachas na n-aigéan ar an leibhéal foréigiúnach mar gheall ar 
mhéid a limistéir iascaireachta atá faoina dhlínse; de bhrí go ndéanann neartú an 
chaidrimh leis na Séiséil comhghuaillíochtaí a bhunú faoi chuimsiú IOTC.

M. de bhrí go dtairbhíonn na Séiséil de thacaíocht thiomnaithe earnála lena gcuirtear 
deiseanna cistiúcháin ilbhliantúla ar fáil;

N. de bhrí gur earnáil thábhachtach í an earnáil iascaigh, lena n-áirítear an iascaireacht 
tuinníní agus soithí AE faoin gcomhaontú sin, do gheilleagar na Séiséal, ós rud é go 
bhfuil sí bunriachtanach d’fhorbairt eacnamaíoch na tíre, dá cruthú post agus dá slándáil 
bia, agus de bhrí go bhfuil ról lárnach ag stoic éisc inbhuanaithe ina cobhsaíocht 
fhadtéarmach;

O. de bhrí gur rannchuidigh SFPA le forbairt inbhuanaithe na hearnála iascaigh sna Séiséil 
agus gur cheart dó leanúint de dhéanamh amhlaidh maidir le hiascaigh ar mhionscála, 
agus é mar aidhm leis slándáil bia fhadtéarmach agus biafhlaitheas do dhaonra na 
Séiséal a áirithiú; 

P. de bhrí go bhfuil sé tábhachtach go gcuideodh SFPA le feabhas a chur ar dhálaí oibre in 
earnáil an iascaigh;

Q. de bhrí gurb amhlaidh, faoin gcomhaontú a bhí ann roimhe, go raibh ráta úsáide 
foriomlán de 7% do shoithí spiléireachta dromchla agus 69% do shoithí peas-saighne 
tuinníní ann, a chiallaíonn go bhfuair, ar an meán, 27 soitheach saighne ó AE údarú, cé 
go raibh deis ann do 40 soitheach peas-saighne údarú a tharraingt;

R. de bhrí gur thug soithí tuinníní AE a bhí ag oibriú faoin gcomhaontú sa tréimhse idir 
2014 agus 2017 tuairim is 22 % dá ngabháil de thuinníní réigiúnacha i dtír ag monarcha 
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cannadóireachta thuinníní an Aigéin Indiaigh (ar phraghas an mhargaidh idirnáisiúnta);

S. de bhrí gur ceann de na réamhchoinníollacha bunúsacha chun iascach inbhuanaithe a 
bhaint amach rochtain a bheith ar shonraí cruinne iontaofa;

T. de bhrí go léirítear le measúnuithe stoc IOTC go ndéantar saothrú ar an tuinnín 
aigéanach agus ar an tuinnín mórshúileach ar leibhéil inbhuanaithe ach go ndéantar ró-
iascaireacht ar stoic an tuinnín bhuí agus go bhfuil siad faoi réir iarracht iascaireachta 
iomarcach sa réigiún;

U. de bhrí go meastar go mbeidh tionchar diúltach ag an athrú aeráide ar na líonta éagsúla 
tuinníní san Aigéan Indiach

V. de bhrí gur mhol Coiste Eolaíoch IOTC in 2015 gabhálacha ar an tuinnín buí a laghdú 
20 %, ach nach ndearnadh obair leantach go leormhaith ar an moladh sin; de bhrí gur 
athdhearbhaigh an Coiste Eolaíoch in 2018 a mholadh gabhálacha den tuinnín buí a 
laghdú chun go lamhálfaí don bhithmhais téarnamh go leibhéil inbhuanaithe;

W. de bhrí go dtugtar tosaíochtaí na tíre maidir le slándáil bia, oiliúint ghairmiúil, limistéir 
mhuirí faoi chosaint agus comhpháirtíochtaí réigiúnacha a neartú chun suntais i gCreat 
Beartais Straitéisigh an Gheilleagair Ghoirm 2018-2030 do na Séiséil,

X. de bhrí gur ceann de na réamhchoinníollacha bunúsacha chun iascach inbhuanaithe a 
bhaint amach an iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte 
a chomhrac;

Y. de bhrí gurb ionann ranníocaíocht airgeadais an Aontais do na Séiséil faoin SFPA agus 
EUR 5.3 milliún in aghaidh na bliana; lena n-áirítear EUR 2.8 milliún le haghaidh 
tacaíocht earnála; de bhrí gurb ionann ranníocaíocht iomlán bhuiséad AE agus EUR 
31.8 milliún thar thréimhse sé bliana; de bhrí gur méadaíodh an táille atá le híoc ag na 
longúinéirí in aghaidh an tona de thuinnín a ghabhann siad ó EUR 55 go EUR 75 faoin 
bprótacal a bhí ann roimhe, agus de bhrí go bhforáiltear leis an bprótacal nua do 
mhéadú ó EUR 80 in aghaidh an tona in 2020 go EUR 85 in aghaidh an tona ar feadh na 
sé bliana; de bhrí go meastar go bhfuil ranníocaíocht iomlán úinéirí long cothrom le 
EUR 26.4 milliún thar thréimhse iomlán an phrótacail; de bhrí gurb ionann é sin agus 
ranníocaíocht airgeadais iomlán ón Aontas Eorpach thar thréimhse iomlán an phrótacail 
agus EUR 58.2 milliún, nó EUR 9.7 milliún in aghaidh na bliana;

Z. de bhrí gur infheistigh AE, tríd an mBanc Eorpach Infheistíochta, EUR 17.5 milliún in 
iasachtaí agus deontais chun Port Victoria a athrú agus fad a chur leis, an cuan tráchtála 
is mó sna Séiséil; de bhrí go raibh tairbhe san infheistíocht sin maidir le hiomaíochas 
eacnamaíoch na Séiséal, cruthú post agus fás inbhuanaithe gach earnála den gheilleagar 
áitiúil;

AA. de bhrí go bhfuil roinnt soithí faoi bhratach na Séiséal faoi úinéireacht shaoránaigh nó 
chuideachtaí AE;

AB. de bhrí nach mór an Pharlaimint a chur ar an eolas láithreach agus go hiomlán, ag gach 
céim, faoi na nósanna imeachta maidir le SFPA, a phrótacal agus, más infheidhme, a n-
athnuachan;
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1. á chur i bhfáth go ndearna SFPA idir AE agus na Séiséil a áirithiú go foriomlán, anuas 
ar dheiseanna iascaireachta do shoithí AE a sholáthar agus comhar eolaíoch a sholáthar, 
go gcloíonn gníomhaíocht iascaireachta fhlít AE le cuspóirí na hinbhuanaitheachta agus 
gur cheart dó a áirithiú go gcloífidh sé le cuspóirí cosanta comhshaoil agus nach 
ndéanfaidh sí díobháil don bhithéagsúlacht mhuirí, rud a chiallaíonn nár cheart do 
shoithí AE ach iascaireacht a dhéanamh ar sciar iomchuí de bharrachas na mbeo-
acmhainní muirí, arna ríomh ar bhonn an eolais eolaíoch agus na comhairle eolaíche is 
fearr atá ar fáil;

2. á chur i bhfáth go bhfuil gá le comhar eolaíoch a chothú agus sonraí staidrimh 
bitheolaíocha agus staidrimh comhshaoil a mhalartú a bhfuil gá leo chun beo-acmhainní 
muirí a bhainistiú agus a chaomhnú ionas gur féidir le soithí iascaireachta eile de chuid 
an Aontais agus soithí iascaireachta eile atá ag iascaireacht in uiscí na Séiséal oibriú i 
gcomhréir le critéir inbhuanaitheachta;

3. á chur i bhfáth gur earnáil thábhachtach do gheilleagar na Séiséal í earnáil an iascaigh, 
agus go bhfuil sé bunriachtanach d’fhorbairt eacnamaíoch, don fhostaíocht agus do 
shlándáil bia na tíre;

4. á chur i bhfáth a thábhachtaí do SFPA atá sé a bheith i gcomhréir go hiomlán agus ag 
rannchuidiú le bearta caomhnaithe agus bainistíochta a tugadh isteach ar bhonn na rún 
agus moltaí arna nglacadh ag na heagraíochtaí réigiúnacha lena mbaineann Poblacht na 
Séiséal, go háirithe IOTC;

5. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag na Séiséil agus AE a gcomhar in IOTC 
a neartú agus rannchuidiú lena rúin agus lena moltaí. á mholadh don Choimisiún tograí 
comhpháirteacha a chur ar aghaidh maidir le faireachán agus rialuithe a neartú, agus 
maidir le tionchar an athraithe aeráide ar líon na dtuinníní san Aigéan Indiach, lena n-
áirítear trí chomhar eolaíoch a chur chun cinn;

6. á mheas gur cheart do SFPA idir AE agus na Séiséil leanúint de chomhar eacnamaíoch, 
airgeadais, teicniúil agus eolaíoch idir AE agus na Séiséil i réimse an iascaigh 
inbhuanaithe agus i saothrú fónta na n-acmhainní iascaigh i limistéar iascaireachta na 
Séiséal a chur chun cinn, lena n-áirítear tacaíocht do rialú, faireachas agus iniúchadh 
gníomhaíochtaí iascaireachta;

7. ag tabhairt dá haire nach raibh earnáil iascaigh na Séiséal, lena n-áirítear a comhpháirt 
mhionscála, rannpháirteach go leordhóthanach le linn na gcaibidlíochtaí; á iarraidh go 
ndéanfaí rannpháirtíocht na bpobal áitiúil agus na ngeallsealbhóirí iascaigh a fheabhsú, 
a mhéid is féidir, trína gcur ar an eolas agus trína gcur san áireamh go córasach i gcur 
chun feidhme SFPA, a phrótacail agus a athnuachana amach anseo, d‘fhonn a áirithiú 
nach mbainfidh SFPA idir AE agus na Séiséil an bonn de leasanna agus d’fhorbairt 
earnáil iascaigh na Séiséal agus chun cur isteach ar ghníomhaíochtaí iascaigh áitiúla ar 
mhionscála a sheachaint;

8. á thabhairt dá haire go bhféadfadh sé go mbeadh sé mar thoradh ar an bPrótacal a 
ghabhann le SFPA idir AE agus na Séiséil go mbeadh méadú ar an acmhainneacht 
iascaireachta, i dteannta líon cobhsaí de shoithí peas-saighne údaraithe agus líon 
méadaithe de bháid spiléireachta, toisc nár úsáideadh na féidearthachtaí go léir faoin 
gcomhaontú roimhe seo, in ainneoin na moltaí eolaíocha an ghabháil ar an tuinnín buí a 
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laghdú, agus in ainneoin na n-éileamh ó chumann iascairí na Seiséal an iarracht 
iascaireachta sa réigiún a laghdú;

9. á iarraidh go gcuirfí chun feidhme na bearta atá molta ag IOTC, go háirithe na bearta sin 
maidir le hathbhunú stoic an tuinnín bhuí; ag tathant ar an ar an gCoimisiún, in éineacht 
le húdaráis na Séiséal, gach beart is gá a dhéanamh, i gcomhréir le IOTC, chun deireadh 
a chur leis an ró-iascaireacht a dhéanann flít AE ar thuinnín buí, lena n-áirítear 
teorainneacha gabhála a thabhairt isteach do thuinnín buí agus dlús a chur leis an 
gcomhrac i gcoinne iascaireacht NNN; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar údaráis na 
Séiséal cur chun feidhme na mbeart sin a bheith á chur chun cinn, i measc páirtithe 
conarthacha eile, ag na flíteanna uile atá ag oibriú in uiscí na Séiséal;

10. ag cur béim ar an ngá atá leis an roghnaíocht a fheabhsú d’fhonn foghabháil agus 
gabhail de thaisme ar na speicis go léir, go háirithe ar speicis íogaire agus ar éisc óga a 
laghdú, chun inbhuanaitheacht fhadtéarmach na stoc a áirithiú;

11. á chur in iúl gur geal léi gur comhlíonadh an ceanglas prótacail atá ar bháid saighne 
tuinnín AE tabhairt faoi ghléasraí cannadóireachta tuinníní agus/nó tionscal próiseála 
áitiúil na Séiséal a sholáthar;

12. á chur in iúl gur geal léi gur tugadh isteach bearta chun teorainn a chur ar líon na soithí 
tacaíochta agus úsáid na bhfeistí um chomhbhailiú éisc (FADanna), chun laghdú a 
dhéanamh ar an tionchar diúltach a bhíonn acu ar éisc óga agus ar bhruscar muirí; á 
chur in iúl gur geal léi an oibleagáid FADanna in-bhithmhillte a úsáid, oibleagáid nach 
mór a aisghabháil nuair nach mbeidh siad ag feidhmiú a thuilleadh; á chur i bhfáth gur 
cheart go ndéanfaí faireachán agus meastóireacht dhlúth ar na bearta sin. á mheas, 
áfach, nach leor na bearta sin chun tiochar diúltach na FADanna ar an mbithéagsúlacht 
agus ar an mbruscar muirí a theorannú agus go gcaithfear a n-úsáid a ghearradh siar go 
tapa agus go suntasach;

13. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil údaráis na Séiséal ag beartú ciste ar leith a bhunú, ar 
mhaithe le bainsitiú comhshaoil agus le breathnóireacht a dhéanamh ar éiceachórais 
mhuirí, a ndéanfaidh úinéirí báid peas-saighne AE ranníocaíocht leis;

14. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé bearta a neartú chun dramhaíl phlaisteach a chosc 
agus a bhailiú chun an bruscar muirí a laghdú;

15. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur bhunaigh na Séiséil limistéir mhuirí faoi chosaint 
ina n-uiscí féin le blianta beaga anuas; á chur in iúl gur cúis bhuartha di maidir leis an 
easpa bainistíochta éifeachtaí; á mheabhrú nach mór iad a bhainistiú i gcomhréir leis na 
cuspóirí i ndáil le cosaint an chomhshaoil, agus ag tabhairt rabhaidh faoi na héifeachtaí 
diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag gníomhaíochtaí eacnamaíocha eile, amhail 
taiscéalaíocht agus saothrú ola nó iompar muirí, ar na limistéir chosanta sin; á mheabhrú 
a thábhachtaí atá sé faireachas agus faireachán a dhéanamh ar na réimsí sin ionas go 
mbeidh an t-eolas eolaíoch is fearr acu chun tacú lena mbainistiú;

16. á chur i bhfáth go bhfuil sé an-tábhachtach go mbaileofaí sonraí cruinne agus iontaofa, 
agus go ndéanfaí sonraí a mhalartú agus a phróiseáil agus go bhfuil faireachas, 
faireachán agus rialú éifeachtach ar iascach ríthábhachtach chun stoic éisc inbhuanaithe 
a áirithiú go fadtéarmach, agus go gcaithfidh SFPA idir AE agus na Séiséil comhar sna 
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réimsí sin a threisiú; á chur in iúl gur geal léi go bhféadfaí comhchláir chigireachta 
rioscabhunaithe a chur i gcrích maidir le soithí de chuid an Aontais, cláir faireacháin, 
rialaithe agus faireachais agus an t-aistriú chuig córas tuairiscithe leictreonach (ERS) a 
luaithe is féidir, a thúisce a chomhaontóidh an Comhchoiste é.

17. á chur i bhfáth gur gá an comhar idir AE agus na Séiséil a neartú sa chomhrac i gcoinne 
iascaireacht NNN, lena n-áirítear trí oiliúint san fhaireachán agus sa chigireacht a chur 
ar oifigigh na Séiséal;

18. á chur in iúl gur geal léi go ngeallann Rialtas na Séiséal faisnéis a chur ar fáil don 
phobal agus faisnéis a mhalartú maidir le haon chomhaontú lena n-údaraítear soithí 
eachtracha ina limistéar iascaireachta agus an iarracht iascaireachta a thagann astu, go 
háirithe líon na n-údaruithe iascaireachta a eisíodh agus na gabhálacha a tuairiscíodh, 
toisc go bhfuil flíteanna eachtracha ag iascaireacht faoi chomhaontuithe neamhfhoilsithe 
in uiscí na Séiséal faoi láthair; ag athdhearbhú a thábhachtaí atá sé go síneoidh údaráis 
na Séiséal comhaontuithe iascaigh le tíortha atá tiomanta d’iascaireacht NNN a 
chomhrac agus le flíteanna a leanann rialacha diana maidir le bainistiú iascaigh 
inbhuanaithe;

19. á chur in iúl gur geal léi gealltanas údaráis na Séiséal gan teacht ar chomhaontú maidir 
le coinníollacha atá níos fabhraí ná na coinníollacha a leagtar amach sa chomhaontú 
maidir le flíteanna eachtracha eile atá ag iascaireacht i limistéar iascaireachta na Séiséal 
a bhfuil na tréithe céanna acu agus a ghabhann na speicis chéanna leo siúd a 
chumhdaítear leis an gcomhaontú seo agus lena phrótacal cur chun feidhme;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh aistriú soithí AE i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar fhlíteanna 
iascaireachta seachtracha, lena n-áirítear trí uimhir éigeantach de chuid na hEagraíochta 
Muirí Idirnáisiúnta (IMO) a chur chun cinn a bheadh ceangailte le soitheach ar feadh a 
shaolré ar fad;

21. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go ndéanfaí an tacaíocht earnála a spriocdhíriú ar 
bhealach níos cruinne chun bearta a mhaoiniú lena dtacaítear iarbhír le forbairt 
inbhuanaithe na hearnála iascaireachta áitiúla, go háirithe an deighleog ar mhionscála a 
bhaineann léi, agus a rannchuidíonn le bainistiú éifeachtúil iascaigh, agus aird ar leith á 
tabhairt ar oiliúint sábháilteachta na foirne, ar fheabhas a chur ar fhaireachán, ar rialú 
agus ar fhaireachas (MCS) agus ar oiliúint do mhná agus do dhaoine óga, ag tógáil ar 
ghnéithe dearfacha na tacaíochta earnála faoin gcomhaontú roimhe seo; á iarraidh go 
bhfoilseofaí liosta sonrach de thionscadail atá á gcistiú ag an tacaíocht earnála a thugtar 
faoin SFPA sin agus go mbeadh cumarsáid níos fearr ann maidir le torthaí na gclár.

22. á chur in iúl gur geal léi gur ghabh na páirtithe orthu féin comhar eacnamaíoch, trádála, 
eolaíoch agus teicniúil a chur chun cinn in earnáil an iascaigh agus sna gníomhaíochtaí 
a bhaineann leis sin, agus forbairt acmhainní daonna agus institiúideacha in earnáil an 
iascaigh a spreagadh chun feabhas a chur ar fhorbairt scileanna agus chun feabhas a 
chur ar chumais oiliúna chun cur le gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe sna 
Séiséil agus le forbairt an gheilleagair ghoirm;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún an mhaoirseacht is gá a áirithiú ar an ranníocaíocht a 
dhéanann úinéirí long AE leis an gciste arna chruthú ag údaráis na Séiséal, chun 
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éiceachórais mhuirí a bhainistiú agus breathnóireacht a dhéanamh ar a n-uiscí, lena n-
áirítear sa Chomhchoiste;

24. á iarraidh go ndéanfaí meastóireacht mhionsonraithe ar éifreachtaí SFPA ar na 
geilleagair áitiúla ó thaobh fostaíochta, forbairt bonneagair agus dálaí sóisialta agus 
saothair;

25. á iarraidh ar an gCoimisiún na miontuairiscí agus conclúidí ó chruinnithe an 
Chomhchoiste dá bhforáiltear in Airteagal 12 de SFPA agus fionnachtana na 
meastóireachtaí bliantúla a sheoladh chuig an bParlaimint agus iad a chur ar fáil go 
poiblí; á iarraidh ar an gCoimisiún cead a thabhairt d’ionadaithe na Parlaiminte freastal 
ar na cruinnithe Comhchoiste, lena n-áirítear trí theileachomhdháil, agus rannpháirtíocht 
chórasach na bpobal iascaireachta agus na ngeallsealbhóirí lena mbaineann de chuid na 
Séiséal a spreagadh;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle, ag gníomhú dóibh laistigh de 
theorainneacha a gcumhachtaí féin, an Pharlaimint a choinneáil ar an eolas go hiomlán 
agus láithreach bonn ag gach céim de na nósanna imeachta a bhaineann leis an 
gcomhaontú agus lena phrótacal agus, más infheidhme, a n-athnuachan, de bhun 
Airteagal 13(2) de Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus Airteagal 218(10) de 
CFAE;

27. ag tarraingt aird an Choimisiúin agus na Comhairle ar an bhfíoras nach bhfuil sé i 
gcomhréir le prionsabail threoracha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr leanúint ar aghaidh arís agus arís eile le cur i bhfeidhm 
sealadach na gcomhaontaithe idirnáisiúnta sula dtugann an Pharlaimint a toiliú, agus go 
ndéanann an cleachtas sin damáiste do dhintiúir dhaonlathacha AE ar an iomlán, agus á 
iarraidh, dá bhrí sin, go ndeanfar an nós imeachta a fheabhsú;

28. 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 chuig Rialtas agus 
Parlaimint Phoblacht na Séiséal.
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LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

Pierre Karleskind (Renew)
An Cathaoirleach
An Coiste um Iascach
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar an gComhaontú Comhpháirtíochta maidir le hIascaigh Inbhuanaithe 
agus a Phrótacal Cur Chun Feidhme (2020-2026) idir an tAontas Eorpach agus 
Poblacht na Séiséal 2020/0002(NLE))

A Uasail Karleskind,

Faoin nós imeachta thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Fhorbairt tuairim a chur faoi bhráid 
do choiste. Sa chruinniú a bhí aige an 12 Bealtaine 2020, chinn an coiste an tuairim a 
sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Fhorbairt breithniú ar an ábhar ag an gcruinniú a bhí aige an 12 Bealtaine 
2020. Ag an gcruinniú sin, chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Tomas Tobé

MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, na 
moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur i bhfios nach foláir do bheartas iascaigh an Aontais a bheith comhsheasmhach 
leis na cuspóirí forbartha a leagtar amach in Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, na cuspóirí dá dtagraítear i Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe 14 de Chlár Oibre 2030: ‘na haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a 
chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe’;

2. á chur i bhfáth go bhfuil an t-iascach, go háirithe iascach tuinnín mar earnáil 
thábhachtach do gheilleagar na Séiséal, bunriachtanach d’fhorbairt eacnamaíoch, 
deiseanna fostaíochta agus slándáil bia na tíre; á chur i bhfáth go mba cheart go mbeadh 
an rochtain atá ag soithí AE teoranta iarbhír do leibhéal bharrachas na stoc éisc i 
gcomhréir le prionsabal na huastáirgeachta inbhuanaithe; á chur i bhfios nach foláir 
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nach ndéanfaidh an t-iascach a dhéanann soithí an Aontais Eorpaigh an tslándáil bia a 
chur i mbaol do na pobail áitiúla; á chur i bhfáth go bhfuil bunriachtanas le stoic éisc 
shláintiúla chun an tslándáil bia a áirithiú san fhadtéarma; á iarraidh go gcuirfí bearta i 
gcrích chun dul i ngleic leis an ró-iascach ar thuinnín buí;

3. ag meabhrú an tionchair díobhálaigh atá ag bruscar muirí ar bhithéagsúlacht agus 
éiceachórais áitiúla na gcríoch oileánach; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí beartais 
fheabhsaithe a chur i gcrích maidir le bainistiú dramhaíola agus bailiú plaisteach lena 
neartófaí geilleagar na Séiséal ionsar shamhail a bheadh ní b’inbhuanaithe agus ní 
b’éiceachórasaí agus a chuirfeadh le tarraingteacht a n-earnála turasóireachta;

4. á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí comhbheartaithe chun forbairt eacnamaíoch áitiúil a 
chothú agus chun pobail chósta a bhíonn ag brath ar acmhainní muirí a neartú; á chur i 
bhfáth, go háirithe, go mba cheart do thacaíocht earnála AE, i gcomhréir le huaillmhian 
ghné sheachtrach an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, rannchuidiú leis an bhforbairt 
ar an earnáil mionscála agus iascaigh áitiúil ar bhealach inbhuanaithe agus go mba 
cheart go rachadh sé chun sochair do mhná agus do dhaoine óga go háirithe;

5. á mheabhrú go bhfuil gá le pobail áitiúla a áireamh, go háirithe ionadaithe ó phobail 
iascaigh, i gcaibidlíochtaí i dtaca le comhaontaithe comhpháirtíochta maidir le hiascaigh 
inbhuanaithe (SFPAnna) agus a bprótacail chur chun feidhme, agus i gceapadh 
phleananna na hearnála tacaíochta;

6. ag meabhrú ról ríthábhachtach na mban san iascach ar mhionscála, go háirithe i 
margaíocht agus próiseáil táirgí; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé tacaíocht a fhorbairt i 
bhfoirm oiliúna, ó thaobh sábháilteacht ar bord de mar shampla, agus trí na naisc 
easnamhacha sa slabhra táirgthe bia a shainaithint, amhail easpa bhonneagair bhig don 
slabhra fuar;

7. á chur i bhfios go láidir nach foláir díriú ar leochaileachtaí struchtúracha eacnamaíocha 
na Séiséal le rannpháirtíocht na bhfiontar beag agus meánmhéide sna príomhearnálacha 
ginte ioncaim, amhail iascaigh agus turasóireacht;

8. á chur i bhfáth go bhfuil stáit oileánacha bheaga i mbéal forbartha ag brath go mór ar na 
haigéin le haghaidh iompair, slándáil bia agus turasóireachta, agus go bhfuil gá le 
comhordú i measc gníomhaithe in earnálacha éagsúla chun acmhainneacht na n-
earnálacha sin a uasmhéadú;

9. á iarraidh go mbeadh trédhearcacht ann maidir leis an úsáid a bhainfear as cistí AE agus 
foilsiú liosta na dtionscadal atá cistithe, ar cheart go n-áireofaí iontu faisnéis shonraithe 
ar na héifeachtaí carnacha atá ag na comhaontuithe iascaigh éagsúla atá i bhfeidhm sa 
limistéar eacnamaíoch eisiach ar stoic éisc agus bithéagsúlacht mhuirí, chun go 
bhféadfar faireachán níos fearr a dhéanamh, dúbláil a chosc agus feasacht an phobail a 
áirithiú maidir leis na roghanna maoinithe atá ann do thionscadail;

10. á chur in iúl gur díol sásaimh dó an cinneadh a rinne Rialtas na Séiséal maidir le 
limistéir mhuirí faoi chosaint (MPAnna) na tíre a leathnú go 30% dá gcuid uiscí, á 
iarraidh ar na húdaráis samhail láidir rialachais agus bhainistithe a chur chun feidhme 
do na MPAnna sin, agus chun a áirithiú go bhforbrófar critéir chuí chun gníomhaíocht a 
rialáil agus go bhforfheidhmeofar rialacha i gcriosanna cosanta bithéagsúlachta arda 
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agus meánmhéide dá réir sin;

11. á iarraidh go mbeadh spriocanna ní b’uaillmhianaí ann maidir le fostú mhairnéalaigh na 
Séiséal ar shoithí iascaigh AE; á athdhearbhú go bhfuil gá le prionsabail na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a urramú agus, go háirithe, á mholadh go 
síneofaí Coinbhinsiún Uimh. 188 de chuid EIS.
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