
AD\1194208GA.docx PE642.934v03-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Fhorbairt

2019/0078M(NLE)

3.12.2019

TUAIRIM
ón gCoiste um Fhorbairt

chuig an gCoiste um Iascach
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MOLTAÍ

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

1. tugann sé dá aire, i gcomhthéacs ró-iascaireacht na n-acmhainní iascaigh agus i 
gcomhthéacs ina bhfuil gealltanas tugtha ag an Aontas Eorpach na spriocanna forbartha 
inbhuanaithe (SDGanna) a bhaint amach, go háirithe sprioc Uimh. 14 arb é is aidhm di 
na haigéin, na farraigí agus na hacmhainní muirí a chaomhnú agus a úsáid ar bhealach 
inbhuanaithe ar mhaithe leis an bhforbairt inbhuanaithe, go bhfuil méadú de 60% ar an 
tonnáiste tagartha nua i gcomparáid leis an bprótacal reatha; iarrann sé, dá bhrí sin, go 
ndéanfaí grinnfhaireachán ar staid na stoc, agus aird ar leith á tabhairt ar shiorcanna 
peiligeacha, atá leochaileach de réir na n-eolaithe;

2. iarrann sé go ndearbhófaí go sainráite  i ngach comhaontú comhpháirtíochta iascaigh 
inbhuanaithe do chabhlach cianuisce an Aontais Eorpaigh go bhfuil sé éigeantach bearta 
a úsáid chun foghabháil éisc a laghdú;

3. iarann sé ar an gCoimisiún Eorpach agus ar Rinn Verde faisnéis níos mionsonraithe a 
sholáthar maidir leis na héifeachtaí carnacha atá ag na comhaontuithe éagsúla iascaigh 
sa chrios eacnamaíoch eisiach i dtrácht ar an acmhainn iascaigh, agus ar fhorbairt 
gníomhaíochtaí a bhaineann le hiascach thionsclaíoch sa réigiún;

4. measann sé, i bhfianaise an iomad dúshlán atá roimh Rinn Verde, gur cheart go mbeadh 
an Prótacal agus an ranníocaíocht airgeadais ag rannchuidiú leis na tosaíochtaí seo a 
leanas: 

– geilleagar gorm inbhuanaithe a chur chun cinn trí thacú le hiascaigh áitiúla ar 
mhionscála, leis an slabhra fuar, le nuachóiriú ar bhonneagar calafoirt, le 
sláinteachas agus le sábháilteacht bia, agus le rannpháirtíocht na mban agus 
daoine óga a neartú san iascach áitiúil, a bhfuil ról tábhachtach acu maidir le 
margaíocht agus próiseáil; 

– iascach ar mhionscála a thacú agus rannpháirtíocht pobal iascaireachta a fheabhsú 
i dtaca le cinntí maidir le gníomhaíochtaí atá le déanamh faoi thacaíocht earnála, 
mar shampla tacaíocht i bhfoirm oiliúna;

– feabhas a chur ar eolas agus ar chomhar eolaíoch sa réigiún aigéin sin, trína 
chur ar chumas eolaithe áitiúla dul isteach ar bháid iascaigh atá ag oibriú sa chrios 
sin, i bhfianaise Dheich mBhliana na hEolaíochta Aigéin um Fhorbairt 
Inbhuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe (2021-2030) d’fhonn feasacht a 
mhéadú i measc na bpobal áitiúil maidir leis an eolas atá ann, agus an leas a 
d’fhéadfaidís a bhaint as an eolas sin;

– forbairt eacnamaíoch áitiúil a chur chun cinn agus pobail chósta atá ag brath ar 
acmhainní muirí a thacú; 

– páirt a ghlacadh i rannchuidiú uaillmhianach ó AE agus ó Rinn Verde le Deich 
mBliana Idirnáisiúnta na hEolaíochta Aigéin don Fhorbairt Inbhuanaithe; 
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– tacaíocht earnála le haghaidh faireacháin, rialaithe agus faireachais a neartú 
chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a 
chosc, go háirithe tríd an rialachas a fheabhsú, trí chur le cumais gníomhaithe 
áitiúla, trí oiliúint agus comhar leis an riarachán áitiúil ach trí theicnící nuálacha 
faireachais a chur i bhfeidhm chomh maith amhail córas faireacháin satailíte do 
shoithí iascaireachta, go háirithe i gcás oileán beag a bhfuil orthu gníomhaíochtaí 
iascaireachta a bhainistiú laistigh de 200 míle dá limistéar eacnamaíoch eisiach 
(EEZ); 

– a chumasú don Aontas Eorpach agus do Phoblacht Rinn Verde, i gcomhréir le 
haidhm an phrótacail, obair níos dlúithe a dhéanamh le chéile chun beartas 
iascaigh inbhuanaithe agus saothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh a chur chun 
cinn in uiscí Rinn Verde, agus gach cineál ró-iascaireachta a sheachaint i limistéar 
eacnamaíoch eisiach Rinn Verde; 

– an truailliú a chomhrac trí thacú le bailiú plaisteach ag iascairí áitiúla; 

5. iarrann sé go mbeadh trédhearcacht ann maidir leis an úsáid a bhaintear as cistiú 
earnálach an Aontais Eorpaigh chun faireachán níos fearr a dhéanamh; iarrann sé, dá 
bhrí sin, go mbeadh comhar níos dlúithe idir seirbhísí éagsúla an Choimisiúin lena 
mbaineann agus molann sé go bhféadfadh toscaireacht an Aontais in Rinn Verde 
rannchuidiú le faireachán a dhéanamh ar an bprótacal sin; 

6. meabhraíonn sé gur cheart go mbeadh sonraí eolaíocha i gcónaí mar bhonn do phróiseas 
chinnteoireachta an Aontais Eorpaigh, agus prótacal á athnuachan, ionas go mbeidh an 
tAontas Eorpach in ann a ghealltanais chomhshaoil a chomhlíonadh;

7. áitíonn sé go ndéanfaí an comhaontú seo a oiriúnú do riachtanais agus tosaíochtaí Rinn 
Verde, go háirithe iad siúd a luadh sa phlean do gheilleagair ghoirm Rinn Verde;

8. iarann sé ar an gCoimisiún Eorpach a áirithiú go socrófaí go sainráite leis an gCreat 
Beartais leathnaithe Pan-Afracach um Iascach (APFS) go nglacfadh níos mó 
geallsealbhóirí (an tsochaí shibhialta, pobail áitiúla iascaireachta, eolaithe) ón dá thaobh 
páirt sa chaibidlíocht agus i gcur chun feidhme an Phrótacail;

9. molann sé gur cheart go mbeadh an comhaontú seo i gcomhréir le cláir eile, agus maoiniú 
á fháil acu ó dheontóirí agus comhpháirtithe idirnáisiúnta eile amhail an Banc Domhanda, 
an Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe nó Banc Forbartha na 
hAfraice, chun dúbláil iarrachtaí a sheachaint agus chun an pobal a chur ar an eolas maidir 
leis na foinsí éagsúla maoinithe tionscadal atá ann;

10. meabhraíonn sé gur acmhainní trasteorann iad acmhainní muirí; dá bhrí sin, iarann sé go 
dtabharfaí aird ar éifeachtaí carnacha na gcomhaontuithe iascaigh éagsúla sa réigiún, 
chun straitéisí réigiúnacha agus domhanda le triú tíortha maidir le rialachas iascaigh a 
fheabhsú.
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