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TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 a mhéid 
a bhaineann le bearta sonracha chun iarmhairtí ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin le haghaidh gníomhaíochtaí iascaireachta a laghdú agus chun éifeachtaí 
na míshocrachta sa mhargadh ar an slabhra soláthair táirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe de dheasca an ionsaithe mhíleata sin a mhaolú
(COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))
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PR_COD_1amCom

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 a mholtar sa 
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 agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann a bhfuil sé i gceist é a leasú leis 
an 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 líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus 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 togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 a mhéid a bhaineann le 
bearta sonracha chun iarmhairtí ionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin le haghaidh 
gníomhaíochtaí iascaireachta a laghdú agus chun éifeachtaí na míshocrachta sa 
mhargadh ar an slabhra soláthair táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe de dheasca 
an ionsaithe mhíleata sin a mhaolú
(COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2022)0179),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 43(2) agus 175 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do 
Pharlaimint na hEorpa (C9-0149/2022),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach (A9-0182/2022),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh 
seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ba cheart go mbeifí in ann, dá bhrí 
sin, leis an gCiste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh (CEMI) a bhunaítear le Rialachán 

(2) Ba cheart go mbeifí in ann, dá bhrí 
sin, leis an gCiste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh (CEMI) a bhunaítear le Rialachán 
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(AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle3, tacú le bearta 
sonracha chun éifeachtaí na míshocrachta 
sa mhargadh ar an slabhra soláthair táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe de 
dheasca ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin a mhaolú. Ba cheart na bearta sin 
cúiteamh airgeadais a áireamh 
d’eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta agus do 
chomhlachais eagraíochtaí táirgeoirí a 
stórálann táirgí iascaigh nó 
dobharshaothraithe i gcomhréir le 
hAirteagail 30 agus 31 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle4, agus cúiteamh 
airgeadais d’oibreoirí na hearnála iascaigh 
agus dobharshaothraithe as an ioncam a 
bhfuil siad dá uireasa, agus as aon chostas 
breise a thabhaigh siad mar thoradh ar an 
míshocracht sa mhargadh de dheasca ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin agus a 
éifeachtaí ar an slabhra soláthar táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe. Ba 
cheart caiteachas ar oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi na bearta sin a 
bheith incháilithe ón 24 Feabhra 2022 ar 
aghaidh, an dáta a cuireadh tús le hionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin.

(AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle3, tacú le bearta 
sonracha chun éifeachtaí na míshocrachta 
sa mhargadh ar an slabhra soláthair táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe de 
dheasca ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin a mhaolú. Ba cheart do na bearta 
sin cúiteamh airgeadais a áireamh 
d’eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta agus do 
chomhlachais eagraíochtaí táirgeoirí a 
stórálann táirgí iascaigh nó 
dobharshaothraithe i gcomhréir le 
hAirteagail 30 agus 31 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle4, agus cúiteamh 
airgeadais d’oibreoirí na hearnála iascaigh 
agus dobharshaothraithe, lena n-áirítear 
earnáil na próiseála, as an ioncam a bhfuil 
siad dá uireasa, agus as aon chostas breise 
a thabhaigh siad mar thoradh ar an 
míshocracht sa mhargadh de dheasca ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin agus a 
éifeachtaí ar an slabhra soláthar táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe. Ba 
cheart caiteachas ar oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi na bearta sin a 
bheith incháilithe ón 24 Feabhra 2022 ar 
aghaidh, an dáta a cuireadh tús le hionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin.

__________________ __________________
3 Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena 
n‑aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón 
gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón 
gComhairle agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, 
lch. 1).

3 Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena 
n‑aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón 
gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón 
gComhairle agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, 
lch. 1).

4 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na 

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

margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, lena leasaítear 
Rialacháin (CE) Uimh. 1184/2006 agus 
(CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle 
agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 104/2000 ón gComhairle (IO L 354, 
28.12.2013, lch. 1).

Réasúnú

Ní foláir do CEMI athruithe ar chláir oibríochtúla a bhaineann leis an tacaíocht atá leagtha 
síos in Airteagal 48 a cheadú. Rinne go leor oibreoirí dobharshaothraithe 'pleananna 
infheistíochta táirgiúla; a chur isteach lena bhformheas (roimh an ionradh) agus le linn an 
phróisis cur chun feidhme agus i ngeall ar an gcogadh, thabhaigh siad costais bhreise (ó 15 
%-40 %). Tá a lán oibreoirí ag streachailt le hinfheistíochtaí táirgiúla ar tugadh formheas 
ina leith a chur i gcrích, rud a fhágfaidh go mbeidh laghdú ar chur chun feidhme chistí 
CEMI.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ina theannta sin, ba cheart CEMI a 
bheith in ann tacú le cúiteamh airgeadais as 
an scor sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta i gcás ina gcuireann ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin slándáil na 
n-oibríochtaí iascaireachta i mbaol. Ba 
cheart an scor sealadach sin a thosú ón 24 
Feabhra 2022 ar aghaidh, an dáta a 
cuireadh tús le hionsaí míleata na Rúise ar 
an Úcráin.

(3) Ina theannta sin, ba cheart do CEMI 
a bheith in ann tacú le cúiteamh airgeadais 
as an scor sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta i gcás ina gcuireann ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin slándáil na 
n-oibríochtaí iascaireachta i mbaol nó i 
gcás ina gcuireann a thionchar bac ar 
inmharthanacht eacnamaíoch na n-
oibríochtaí iascaireachta. Ba cheart an 
scor sealadach sin a thosú ón 24 Feabhra 
2022 ar aghaidh, an dáta a cuireadh tús le 
hionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) I bhfianaise iarmhairtí móra (4) Ba cheart go bhféadfaí tacú leis an 
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socheacnamaíocha na míshocrachta sa 
mhargadh le haghaidh an tslabhra 
soláthair táirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe i ngeall ar ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin, ba cheart é 
a bheith indéanta tacú leis an scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta atá ann mar thoradh ar 
ionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin trí 
ráta cómhaoinithe uasta 75 % den 
chaiteachas poiblí incháilithe.

dá bheart sin le huasráta cómhaoinithe 
75 % den chaiteachas poiblí incháilithe.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Ós rud é nach féidir leis na 
Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, 
eadhon tionchar ionsaí míleata na Rúise 
ar an Úcráin ar earnáil an iascaigh agus 
an dobharshaothraithe a mhaolú, a 
ghnóthú go leordhóthanach agus, de 
bharr fhairsinge agus éifeachtaí na 
gníomhaíochta atá beartaithe, gur fearr is 
féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach (“CAE”). I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta a leagtar 
amach san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 33 – mír 1 – pointe d
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) i gcás ina dtarlaíonn an scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
idir an 1 Feabhra agus an 31 Nollaig 2020 
mar thoradh ar ráig COVID-19, lena n-
áirítear é sin a bheith amhlaidh le haghaidh 
soithí a oibríonn faoi chomhaontú 
comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, nó 
i gcás ina dtarlaíonn sé ón 24 Feabhra 2022 
ar aghaidh de dheasca ionsaí míleata na 
Rúise ar an Úcráin, a chuireann slándáil na 
ngníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol.

(d) i gcás ina dtarlaíonn an scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
idir an 1 Feabhra agus an 31 Nollaig 2020 
mar thoradh ar ráig COVID-19, lena n-
áirítear é sin a bheith amhlaidh i gcás soithí 
a oibríonn faoi chomhaontú 
comhpháirtíochta iascaigh Inbhuanaithe, 
nó i gcás ina dtarlaíonn sé ón 24 Feabhra 
2022 ar aghaidh de dheasca ionsaí míleata 
na Rúise ar an Úcráin, a chuireann slándáil 
na ngníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol 
nó a chuireann bac ar inmharthanacht 
eacnamaíoch na n-oibríochtaí 
iascaireachta.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – an chuid réamhráiteach
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 33 – mír 1 – pointe b – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. In Airteagal 33(1), cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad an dara fomhír 
de phointe (d):

scriosta

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 33 – mír 1 – pointe b – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 
65(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 
agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír de, 
beidh caiteachas le haghaidh oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi phointe (d) den 
chéad fhomhír den mhír seo incháilithe ón 
1 Feabhra 2020 ar aghaidh más toradh na 

I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 
65(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 
agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír de, 
beidh caiteachas le haghaidh oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi phointe (d) den 
chéad fhomhír den mhír seo incháilithe ón 
1 Feabhra 2020 ar aghaidh más rud é gur 
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hoibríochtaí ar ráig COVID-19 nó, ón 24 
Feabhra 2022 ar aghaidh, más toradh ar 
ionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin iad, a 
chuireann slándáil na ngníomhaíochtaí 
iascaireachta i mbaol.

ann do na hoibríochtaí mar thoradh ar ráig 
COVID-19 nó, amhail ón 24 Feabhra 2022 
ar aghaidh, más rud é gur ann do na 
hoibríochtaí mar thoradh ar ionsaí míleata 
na Rúise ar an Úcráin, rud a chuireann 
slándáil na ngníomhaíochtaí iascaireachta i 
mbaol nó a chuireann bac ar 
inmharthanacht eacnamaíoch na n-
oibríochtaí iascaireachta.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 44 – mír 4a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Féadfaidh CEMI tacú le scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
mar thoradh ar ráig COVID-19 nó mar 
thoradh ar ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin, nithe a chuireann slándáil 
gníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol, mar 
a fhoráiltear i bpointe (d) d’Airteagal 
33(1), faoi na coinníollacha a leagtar síos 
in Airteagal 33.

4a. Féadfaidh CEMI tacú le scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
mar thoradh ar ráig COVID-19 nó mar 
thoradh ar ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin, nithe a chuireann slándáil 
gníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol nó a 
chuireann bac ar inmharthanacht 
eacnamaíoch na n-oibríochtaí 
iascaireachta, mar a fhoráiltear i bpointe 
(d) d’Airteagal 33(1), faoi na coinníollacha 
a leagtar síos in Airteagal 33.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá an togra ón gCoimisiún (COM(2022) 0179) atá faoi bhreithniú beartaithe mar fhreagairt ar 
ionradh na Rúise ar an Úcráin an 24 Feabhra 2022. Leasaítear leis dornán forálacha ó 
Rialachán 508/2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) chun lamháil 
do na Ballstáit bearta a ghlacadh chun iarmhairtí ionsaí míleata na Rúise a mhaolú, rud atá ina 
shiocair le briseadh díreach ar ghníomhaíochtaí iascaireachta (sa Mhuir Dhubh). Tá sé ina 
chúis freisin le míshocrachtaí sa mhargadh ar bhonn níos leithne i leith soláthar táirgí iascaigh 
agus dobharshaothraithe agus ina rannchuidiú leis an ardú ar phraghsanna i gcomhair 
fuinnimh, amhábhar agus beatha éisc. Lamháiltear do na Ballstáit leis an togra, dá bhrí sin, 
úsáid a bhaint as an gcaiteachas CEMI atá fágtha don chlárthréimhse 2014-20 chun déileáil le 
hiarmhairtí ionsaí míleata na Rúise. Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil cistiú 
CEMI fós ar fáil do na Ballstáit go léir; tá a lán acu tar éis a gcistí leithdháilte a chaitheamh 
cheana féin. Ní foláir do na Ballstáit sin a bhfuil cistí CEMI fós ar fáil acu iad a chaitheamh 
go dtí deireadh 2023.

Áirítear na bearta seo a leanas sa togra ón gCoimisiún:

• Cúiteamh airgeadais nuair a chuireann an cogadh sábháilteacht na n-oibríochtaí 
iascaireachta i mbaol agus nuair a chuirtear isteach ar ghníomhaíochtaí iascaireachta dá 
bharr. Níl an cúiteamh sin faoi réir na huasteorann airgeadais a leagtar amach in 
Airteagal 25(3) de Rialachán CEMI (atá cothrom le EUR 6 000) ná faoi réir na tréimhse 
uasta 6 mhí a shonraítear in Airteagal 33(2) den Rialachán sin. Cuirtear tacaíocht ar fáil 
le ráta cómhaoinithe de 75 %.

• Cúiteamh airgeadais d’eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta (POnna) nó do chomhlachais 
POnna (APOnna) a stórálann táirgí iascaigh nó dobharshaothraithe i gcomhréir le sásra 
stórála Rialachán 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí (CEM) do tháirgí iascaigh 
agus dobharshaothraithe.

• Cúiteamh airgeadais d’oibreoirí na hearnála iascaigh agus dobharshaothraithe as an 
ioncam a bhfuil siad dá uireasa, agus as na costais bhreise a thabhaigh siad mar gheall ar 
an míshocracht sa mhargadh de dheasca ionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin agus a 
éifeachtaí ar an slabhra soláthair táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.

Comhlánaíonn an togra ón gCoimisiún na bearta comhchosúla a chuir sé ar fáil do na Ballstáit 
faoin gCiste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (CEMID) atá ann faoi láthair, 
a leanfaidh ó 2021-2027. Le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/500 ón gCoimisiún an 
25 Márta 2022, déantar ionradh na hÚcráine a shuí mar imeacht eisceachtúil lena gcuirtear 
isteach go mór ar na margaí, lena lamháiltear, dá bhrí sin, do na Ballstáit bearta tacaíochta 
géarchéime dá bhforáiltear faoi CEMID a chur i ngníomh.

Gné eile de fhreagairt an Choimisiúin ar iarmhairtí socheacnamaíocha ionradh na Rúise is ea 
an ‘Creat Sealadach Géarchéime’, lena gcuirtear ar chumas na mBallstát leas a bhaint as an 
tsolúbthacht dá bhforáiltear faoi na rialacha maidir le Státchabhair chun tacú le gach earnáil 
eacnamaíoch i gcomhthéacs ionradh na Rúise ar an Úcráin. Beidh na Ballstáit in ann 
scéimeanna a chur ar bun chun Státchabhair a chur ar fáil do chuideachtaí a n-imrítear 
tionchar orthu leis an ngéarchéim atá gníomhach sna hearnálacha iascaigh agus 



PE732.830v02-00 12/15 RR\1258781GA.docx

GA

dobharshaothraithe.

Ba cheart an togra seo, dá bhrí sin, atá faoi bhreithniú agus lena modhnaítear CEMID, a 
áireamh mar chuid de phacáiste ionstraimí a cuireadh ar fáil do na Ballstáit ionas go mbeidh 
siad in ann déileáil leis na fadhbanna socheacnamaíocha a dhéanann difear do na hearnálacha 
iascaigh agus dobharshaothraithe de thoradh ionradh na Rúise ar an Úcráin.

Seasamh an Rapóirtéara

Measann an Rapóirtéir, ós rud é go bhfuil na hearnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe 
ríthábhachtach san Aontas Eorpach, go bhfuil sé práinneach a áirithiú go gcuirtear comhrac 
thionchar diúltach an chogaidh san Úcráin san áireamh i gcuspóirí an Chiste Eorpaigh Muirí 
agus Iascaigh (CEMI).

Go deimhin agus de réir STECF - An Coiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um 
Iascach, i dTuarascáil Eacnamaíoch Bhliantúil 2021 maidir le Cabhlach Iascaigh an Aontais 
(STECF 21-08), in 2019 amháin, b’ionann cabhlach iascaireachta an Aontais agus 73 983 
shoitheach san iomlán, lenar cuireadh fostaíocht dhíreach ar fáil do 129 540 iascaire, le tíortha 
ar nós na Spáinne freagrach as thart ar an gceathrú cuid den fhostaíocht iomlán.

Maidir leis an dobharshaothrú, fostaítear thart ar 75 000 duine san earnáil, lena n-áirítear obair 
pháirtaimseartha agus lánaimseartha i ndobharshaothrú mara agus fionnuisce, agus tá an 
tionscal próiseála comhdhéanta de thart ar 3 500 cuideachta.

Cuireann an Rapóirtéir i bhfáth gurb é AE an cúigiú táirgeoir is mó ar domhan, arb ionann é 
agus thart ar 3.3 % den táirgeadh in earnálacha an iascaigh agus an dobharshaothraithe, a 
dtagann 80 % de ó iascach agus 20 % ón dobharshaothrú. Gníomhaíocht chomhlántach 
shuntasach i roinnt mhaith Ballstát is ea an dobharshaothrú, dá bhrí sin, lena ndéantar tuairim 
is 1.3 milliún tona de réir toirte agus luach os cionn EUR 5 billiún a tháirgeadh.

Is eol don Rapóirtéir gur cuireadh scor sealadach le gníomhaíochtaí iascaireachta mar thoradh 
ar an gcogadh san Úcráin, rud a raibh tionchar diúltach aige i réimsí éagsúla, idir réimsí 
stórála agus próiseála. Mar sin féin, cuireann sé i bhfáth, sna hearnálacha iascaigh agus 
dobharshaothraithe, go mbaineann iarmhairtí tromchúiseacha na coinbhleachta le cásanna 
nach bhfuil stad tagtha le gníomhaíochtaí iascaireachta, ach go bhfuil siad i mbaol, agus go 
bhfuil ar fhiontraithe, úinéirí long agus iascairí arduithe gan choinne ar bhoilsciú agus ar 
phraghsanna breosla, fuinnimh, iompair agus amhábhar a sheasamh.

In leith sin, cuireann sé i bhfios, mar shampla, go bhfuil táirgí amhail ocsaigin leachtach 
riachtanach sa dobharshaothrú, go bhfuil praghsanna breosla os cionn an phointe cóimheá 
d’oibreoirí iascaireachta agus go bhfuil go leor soithí coinnithe sna calafoirt ar fud an Aontais 
mar gheall ar an nganntanas breosla mhuirí. Thairis sin, tá easpa roghanna malartacha 
leordhóthanacha ann do speicis amhail an mangach Alascach agus an trosc Rúiseach agus go 
bhfuil an easpa ola glasraí ina cúis le deacrachtaí móra don tionscal cannadóireachta.

Creideann an Rapóirtéir, dá bhrí sin, mar is amhlaidh i réimsí eile den gheilleagar, nach mór 
do AE idirghabháil a dhéanamh chun an tionchar sin a íoslaghdú agus chun a áirithiú go 
mairfidh cuideachtaí agus poist.



RR\1258781GA.docx 13/15 PE732.830v02-00

GA

Tugann an Rapóirtéir rabhadh freisin go mbeidh an ghéarchéim eacnamaíoch ag éirí níos 
measa fós mar thoradh ar fhadú dóchúil an chogaidh, mar aon le smachtbhannaí 
eacnamaíocha riachtanacha an Iarthair i gcoinne na Rúise, agus frithbheart na Rúise, agus go 
mbeidh iarmhairtí díreacha aige sin ar an bhfostaíocht agus ar an bhfás in earnáil an iascaigh 
agus an dobharshaothraithe.
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