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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn go nglacfaí rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí, 
Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1004
(06975/3/21 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (06975/3/21 – 
C9-0224/2021),

– ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 
20181,

– ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 16 Bealtaine 20182,

– ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh3 ar an togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint 
na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0390), 

– ag féachaint d'Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi 
Riail 74(4) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do Riail 67 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um Iascach (A9-0222/2021),

1. ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2. ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ón bParlaimint, ón gComhairle agus ón 
gCoimisiún atá i gceangal leis an rún sin;

3. ag tabhairt an ráiteas comhpháirteach ón gComhairle agus ón gCoimisiún chomh maith 
leis na ráitis ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo dá haire;

4. á thabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir le seasamh ón gComhairle;

5. á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le 
hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

6. á threorú dá hArdrúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a bheidh sé fíoraithe go bhfuil na 
nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArdrúnaí na 

1 IO C 110, 22.3.2019, lch. 104.
2 IO C 361, 5.10.2018, lch. 9.
3 IO C 116, 31.3.2021, lch. 81.
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Comhairle, socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

7. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.
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RÉASÚNÚ GEARR

Tar éis ghlacadh sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh ag suí iomlánach an 4 
Aibreán 2019, cuireadh tús leis an gcaibidlíocht neamhfhoirmiúil le hUachtaránachtaí na 
Fionlainne, na Cróite, na Gearmáine agus na Portaingéile ar an gComhairle d’fhonn teacht ar 
chomhaontú luath ar an dara léamh. Tar éis seacht mbabhta de chruinnithe tríthaobhacha, 
tháinig foireann chaibidlíochta na Parlaiminte agus na Comhairle ar chomhaontú faoi 
chomhad an 3 Nollaig 2020. Cuireadh téacs an chomhaontaithe faoi bhráid Choiste PECH le 
haghaidh vóta formheasta an 22 Feabhra 2021, agus d’fhormheas tromlach mór é. Ar bhonn 
an fhormheasta ón gCoiste, chuir Cathaoirleach an Choiste de cheangal air féin i litir chuig 
Cathaoirleach Coreper dar dáta an 25 Feabhra 2021 moladh a thabhairt don suí iomlánach 
seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh a fhormheas gan leasú. Tar éis fíorú 
dlítheangeolaíoch, ghlac an Chomhairle a seasamh ar an gcéad léamh lena ndearbhaítear an 
comhaontú an 14 Meitheamh 2021.

Ós rud é go bhfuil an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh i gcomhréir leis an 
gcomhaontú ar thángthas air le linn na gcruinnithe tríthaobhacha, molann an Rapóirtéir don 
Choiste glacadh leis gan leasuithe breise. Ba mhaith leis an Rapóirtéir aird a tharraingt go 
háirithe ar na heilimintí seo a leanas den chomhréiteach:

Tríd an gCiste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (CEMID) nua don tréimhse 
2021-2027 cuirtear pacáiste tacaíochta EUR 6.108 billiún ar fáil go rannchuideofaí le 
hiascach, dobarshaothrú agus próiseáil inbhuanaithe, go dtacófaí le geilleagar gorm 
inbhuanaithe agus le pobail chósta agus go gcuirfí rialachas idirnáisiúnta na n-aigéan chun 
cinn. I gcomhréir leis an gComhaontú Glas, rannchuideoidh gníomhaíochtaí faoin gciste leis 
an gcuspóir foriomlán 30% de chistí a spriocdhíriú ar ghníomhaíocht ar son na haeráide.

Leis an gciste nua, imítear ó rialacha dochta incháilitheachta, agus ní dhéantar ach 
coinníollacha d’fhóirdheontais áirithe chabhlaigh a chur ar bun. Faoin gcur chuige nua, tá 
oibríochtaí nach bhfuil toirmiscthe go sainráite incháilithe, rud a thugann breis deimhneachta 
dlíthiúla do na Ballstáit agus d'iascairí.

Sa téacs críochnaitheach ceadaítear infheistíochtaí airgeadais a chuirfidh feabhas ar 
éifeachtúlacht fuinnimh, ar shábháilteacht agus ar dhálaí oibre ar shoithí iascaireachta an 
Aontais, agus inbhuanaitheacht na hearnála á háirithiú. Leis sin, táthar in ann athnuachan ó 
ghlúin go glúin a chur chun cinn sa ghairm trí thacaíocht a thabhairt d’iascairí óga soithí a 
fháil den chéad uair. Cuimsítear sa téacs gach coimirce is gá chun cosc a chur ar an mbaol go 
mbeadh éifeachtaí díobhálacha ag fordheontais AE as a dtiocfadh an ró-acmhainneacht agus 
ró-iascaireacht.

Is ceann d’éachtaí Pharlaimint na hEorpa go dtacóidh an CEMID nua go háirithe le hiascach 
cósta ar mhionscála. Ina gcláir, cuirfidh na Ballstáit i gcuntas na riachtanais shonracha a 
bhaineann le hiascaireacht chósta ar mhionscála agus tabharfaidh siad tuairisc ar na 
cineálacha gníomhaíochtaí atá beartaithe acu chun í a fhorbairt. Tá an chóir fhabhrach 
chéanna forchoimeádta d’iascairí gan soithí agus do bhailitheoirí sliogéisc.

I gcás soithí suas le 24 mhéadar, tá na hoibríochtaí seo a leanas incháilithe: (i) ionadú inneall 
chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus astaíochtaí CO2 a laghdú; (ii) rochtain ar an 
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earnáil a dhreasú trí thacaíocht a thabhairt d’iascairí óga soithí athláimhe a fháil den chéad 
uair; (iii) oibríochtaí a dteastaíonn níos mó spáis uathu ar bord do shábháilteacht nó 
d’fholláine an chriú.

Leis an gciste nua, tacófar le dobharshaothrú Eorpach trí infheistíochtaí a spreagadh a bhfuil 
sé mar aidhm leo iomaíochas táirgthe dobharshaothraithe a neartú, agus á áirithiú go mbeadh 
na gníomhaíochtaí inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Léirítear aird níos mó ar 
dhobarshaothrú trína chur san áireamh in ainm an chiste. Ina theannta sin, déanfaidh sé 
margaíocht, cáilíocht agus breisluach táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a chur chun 
cinn, chomh maith le próiseáil.

Áirithítear chomh maith leanúnachas tacaíochta suntasach airgeadais le haghaidh rialáil agus 
forfheidhmiú iascaigh, lena n-áirítear an ceannach, suiteáil agus bainistiú ar chórais rianaithe 
agus ar chórais leictreonacha do na soithí go léir a úsáidtear chun críocha rialaithe.

Thairis sin, tugtar isteach scéim bainistithe géarchéimeanna chun go mbeifí in ann tacaíocht a 
thabhairt do na hearnálacha iascaigh agus dobarshaothraithe i gcás suaitheadh suntasach sa 
mhargadh, de bharr, mar shampla, géarchéim sláinte amhail paindéim Covid. 

Cuirtear san áireamh srianta sonracha a bhaineann leis na réigiúin is forimeallaí: Leanfaidh an 
CEMID de chúiteamh a thabhairt le haghaidh na gcostas breise a gcaithfidh na réigiúin sin 
aghaidh a thabhairt orthu mar gheall ar an áit ina bhfuil siad agus mar gheall ar a n-
oileánachas. Ba cheart na Ballstáit a bheith in ann maoiniú breise a dheonú trí státchabhair 
chun an cúiteamh sin a chur chun feidhme. Anuas air sin, déanfar ráta déine cabhrach níos 
airde ná an ráta a bhfuil feidhm aige maidir le hoibríochtaí agus réigiúin eile a chur i 
bhfeidhm.

Ar deireadh, áirítear in CEMID nua forálacha maidir le rialachas domhanda na n-aigéan a 
chur chun cinn.
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IARSCRÍBHINN

Ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún

Aithníonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún Eorpach an gá atá le 
gníomhaíocht maidir le cosaint agus caomhnú na n-éiceachóras muirí agus cósta agus cosaint agus 
caomhnú na bithéagsúlachta muirí agus cósta a chur chun cinn mar ábhar práinne. Comhaontaíonn 
na trí institiúid go mbeidh gá le hinfheistíocht shuntasach phoiblí agus phríobháideach ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach chun cailliúint na bithéagsúlachta a chomhrac, 
éiceachórais a chosaint agus a athbhunú agus/nó dea-bhail a choinneáil orthu, agus gur cheart 
méid suntasach de chaiteachas CEMID a infheistiú sa bhithéagsúlacht. Comhaontaíonn na trí 
institiúid go n oibreoidh an Coimisiún Eorpach leis na Ballstáit, i gcomhthéacs an bhirt 
clársceidealaithe le haghaidh CEMID 2021-2027, chun an aidhm fhoriomlán maidir leis an 
gcaiteachas bithéagsúlachta a léirítear in aithris 15 a bhaint amach.

Ráiteas Comhpháirteach ón gComhairle agus ón gCoimisiún

Tá an Chomhairle agus an Coimisiún fós tiomanta dá ngealltanas chun iarracht a dhéanamh 
briseadh i ngníomhaíochtaí iascaireachta a sheachaint faoi Chomhaontuithe Comhpháirtíochta 
maidir le hIascaigh Inbhuanaithe trí fhéachaint le Comhaontuithe Comhpháirtíochta maidir le 
hIascaigh Inbhuanaithe agus Prótacail chur chun feidhme na gComhaontuithe sin a athnuachan go 
tráthúil.

Ráiteas ón gCoimisiún

Ghlac an Coimisiún le hincháilitheacht na n-infheistíochtaí ar bord a bhaineann le rialú agus 
forfheidhmiú iascaigh, bídís sainordaitheach nó ná bídís, agus sin le haghaidh shoithí iascaireachta 
uile an Aontais. Measann an Coimisiún go gcuirfidh na hinfheistíochtaí sin ar a gcumas do na 
Ballstáit leas iomlán a bhaint as na hacmhainní airgeadais atá ar fáil i CEMID le haghaidh rialú 
agus forfheidhmiú, chun a n-oibleagáidí faoin Rialachán um Rialú agus faoi rialacha eile de chuid 
an Chomhbheartais Iascaigh a chomhlíonadh agus chun feabhas suntasach a chur ar an gcultúr 
comhlíontachta in earnáil na hiascaireachta. Thairis sin, tá an Coimisiún ag súil – i gcomhthéacs 
an athbhreithnithe atá ar siúl faoi láthair ar an Rialachán um Rialú – go dtacóidh Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle le nuachóiriú na n-uirlisí rialaithe atá ann cheana agus le húsáid 
teicneolaíochtaí nua mar a mhol an Coimisiún. Go háirithe, fágann sin gur gá réitigh chliste a 
thabhairt isteach chun soithí ar mhionscála a rianú agus tuairisciú gabhálacha a dhéanamh orthu, 
córais a shuiteáil chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar chumhacht innill, aistriú i dtreo córais 
inrianaitheachta lándigiteacha lena gcumhdaítear gach cineál táirge iascaigh (táirgí úra, reoite 
agus próiseáilte), agus córais chianfhaireacháin leictreonacha shainordaitheacha a thabhairt 
isteach ar bord soithí iascaireachta agus iad bunaithe ar mheasúnú riosca, toisc gurb iad na córais 
sin an t-aon bhealach éifeachtach atá ann chun rialú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 
hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír agus ar fhoghabháil agus aischur speiceas íogair.

Ráiteas ón gCoimisiún
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Tugann an Coimisiún dá aire na deacrachtaí a bhí ann go dtí seo maidir le státchabhair a dheonú 
chun na cabhlaigh sna réigiúin is forimeallaí a athnuachan. D’fhonn na réigiúin sin a fhorbairt ar 
bhealach inbhuanaithe, féachfaidh an Coimisiún le cúnamh a thabhairt do na Ballstáit feabhas a 
chur ar bhailiú na sonraí eolaíocha is gá chun an incháilitheacht a leagtar amach sna treoirlínte 
maidir le Státchabhair a chomhlíonadh d’fhonn cur i bhfeidhm na dtreoirlínte a éascú, ar 
treoirlínte iad a bhaineann le scrúdú a dhéanamh ar Státchabhair san earnáil iascaigh agus 
dobharshaothraithe sna Réigiúin is Forimeallaí.

Ráiteas ón gCoimisiún

Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhthéacs an bhirt clársceidealaithe le haghaidh CEMID 2021-
2027, na Ballstáit a spreagadh go gníomhach chun an leas is fearr is féidir a bhaint as na bearta a 
áirítear ina gcláir, go háirithe faoi Airteagal 25 (cosaint na bithéagsúlachta agus na n-éiceachóras), 
chun an aidhm fhoriomlán a bhaint amach maidir le cailliúint na bithéagsúlachta a chomhrac, le 
héiceachórais a chosaint agus a athbhunú agus le dea-bhail na n-éiceachóras a choinneáil ar bun 
trí chaiteachas bliantúil a chur ar fáil faoi CAI mar a leanas: 7.5% de chaiteachas bliantúil faoi 
CAI le haghaidh cuspóirí bithéagsúlachta in 2024, agus 10% de chaiteachas bliantúil faoi CAI le 
haghaidh cuspóirí bithéagsúlachta in 2026 agus 2027. Déanfaidh an Coimisiún faireachán rialta ar 
leibhéal an chaiteachais sin ar bhonn an chaiteachais incháilithe iomláin a dhearbhóidh na 
tairbhithe don údarás bainistíochta agus ar bhonn na sonraí a chuirfidh an Ballstát isteach. I gcás 
ina léiríonn an faireachán a dhéanfar nach bhfuil dul chun cinn leordhóthanach déanta chun an 
aidhm fhoriomlán a bhaint amach, rachaidh an Coimisiún i dteagmháil go gníomhach leis na 
Ballstáit ag an gcruinniú athbhreithnithe bliantúil chun bearta feabhais a ghlacadh, lena n-áirítear 
leasú ar chlár.
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