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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 ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. ag cur in iúl gur geal léi gurb ionann an tonnáiste tagartha dá bhforáiltear sa Phrótacal 
nua, i gcomhthéacs ró-iascaireachta, agus laghdú i gcomórtas leis an bPrótacal a bhí ann 
roimhe seo; á chur i bhfios go láidir, áfach, go bhfuil sé tábhachtach i gcónaí faireachán 
cúramach a dhéanamh ar stoic iascaireachta;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar Phoblacht na Seineagáile faisnéis níos 
mionsonraithe a sholáthar maidir le héifeachtaí carnacha na gcomhaontuithe iascaigh 
éagsúla atá i bhfeidhm sa limistéar eacnamaíoch eisiach ar stoic éisc agus ar 
bhithéagsúlacht mhuirí;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún breis faisnéise a sholáthar maidir le forbairt gníomhaíochtaí 
mine éisc sa réigiún agus maidir le tionchar eacnamaíoch an chleachtais sin ar iascaigh 
áitiúla;

4. ag moladh go leagfaí síos rialacha bainistíochta réigiúnacha maidir leis an stoc de 
pheiligigh bheaga; ag moladh go gcomhroinnfeadh an tSeineagáil agus ag a tíortha 
comharsanacha na rialacha sin;

5. á áitiú gur cheart an Prótacal a chur in oiriúint do riachtanais agus tosaíochtaí Phoblacht 
na Seineagáile; ag moladh, sa chomhthéacs sin, go ndíreodh an chuid den Phrótacal a 
bhaineann le tacaíocht earnála ar na tosaíochtaí seo a leanas:

(a) dlús a chur le faireachán, rialú agus faireachas iascach, agus, ar an gcaoi sin, 
iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, 
agus aird ar leith á tabhairt ar a mhéid a chomhlíontar oibleagáidí bratstát agus ar 
chur chun feidhme comhaontuithe muirí; 

(b) geilleagar gorm inbhuanaithe a fhorbraíonn laistigh de theorainneacha 
éiceolaíocha a chur chun cinn trí thacú le hiascaigh áitiúla ar mhionscála agus trí 
stádas na mban agus an ógra, ag a bhfuil ról tábhachtach sa mhargaíocht agus sa 
phróiseáil, a neartú;

(c) forbairt eacnamaíoch áitiúil a chothú agus pobail chósta atá ag brath ar acmhainní 
muirí agus atá buailte go mór ag an athrú aeráide a neartú, trí athléimneacht 
gníomhaithe áitiúla in aghaidh iarmhairtí an athraithe aeráide agus in aghaidh 
creimeadh cósta a mhéadú;

(d) feabhas a chur ar an eolas eolaíoch sa réigiún trí oiliúint a chur ar bhreathnóirí 
eolaíocha agus trí chur ar chumas eolaithe áitiúla taisteal ar bord soithí atá ag 
oibriú sa limistéar sin;

(e) bearta a chur chun cinn chun éiceachórais mhuirí agus chósta, lena n-áirítear 
foraoisí mangróibh, atá ina ngnáthóg forbartha agus plandlainne do bheatha 
mhuirí agus ina stóráil carbóin inbhuanaithe agus nádúrtha agus, i gcomhthéacs an 



PE647.002v02-00 4/6 AD\1206295GA.docx

GA

athraithe aeráide, ina bhfoinse d’athléimneacht éiceolaíoch, a chosaint agus a 
athbhunú;

(f) d’fhonn saibhreas éiceachóras muirí a chaomhnú, tacú le hoibríochtaí trína 
mbailítear dramhaíl agus trealamh iascaireachta agus trína dtéitear i ngleic le 
foinsí truaillithe a úsáideann gníomhaithe áitiúla;

6. ag tabhairt dá haire go bhfuil gníomhaíochtaí iascaigh tábhachtach do ghiniúint post i 
bpobail chósta, go rannchuidíonn siad le dífhostaíocht a laghdú agus go n-éascaíonn 
siad rochtain ar obair chuibhiúil;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh an tsochaí shibhialta agus pobail 
iascaireachta áitiúla rannpháirteach i gcur chun feidhme an Phrótacail agus i sainiú na 
dtionscnamh a bheidh le déanamh trí bhíthin tacaíocht earnála;

8. ag tabhairt dá haire go n-allmhairíonn tíortha talamhiata, amhail Mailí, níos mó ná 40 % 
dá n-allmhairiú iascaigh ón tSeineagáil agus go mbraitheann siad ar onnmhairiú 
iascaigh na Seineagáile; ag tabhairt dá haire go rannchuidíonn onnmhairí na Seineagáile 
le cothú tíortha talamhiata;

9. ag tabhairt dá haire go ndéantar an cúigiú cuid d’onnmhairí na Seineagáile a onnmhairiú 
chuig tíortha talamhiata, go háirithe chuig Mailí, chuig Buircíne Fasó agus chuig an 
Nígir, agus go rannchuidíonn siad le lánpháirtíocht eacnamaíoch ilchríoch na hAfraice;

10. á iarraidh go mbeadh trédhearcacht ann maidir le cistiú earnála AE a úsáid chun go 
bhféadfar faireachán níos fearr a dhéanamh agus naisc níos fearr a dhéanamh le 
gníomhaíochtaí AE agus deontóra eile a mhaoinítear in earnáil an iascaigh, d’fhonn 
dúbailt a chosc agus d’fhonn feasacht an phobail ar na roghanna maoiniúcháin do 
thionscadail a áirithiú; ag tathant ar an gCoimisiún, ina leith sin, tuarascálacha poiblí 
rialta maidir le húsáid tacaíochta earnála a sholáthar.
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