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Pierre Karleskind
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. Ag a chruinniú an 12 Bealtaine 2020, chinn an coiste an tuairim a sheoladh i 
bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Fhorbairt breithniú ar an ábhar ag a chruinniú 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
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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. 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 go hiarbhír do leibhéal bharrachas na stoc éisc i 
gcomhréir le prionsabal na huastáirgeachta inbhuanaithe; á chur i bhfios nach foláir 
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 tionchar díobhálach 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 an gá atá 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;
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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 
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 an gá atá le prionsabail na hEagraíochta 
Idirnáisiúnta Saothair (EIS) a urramú agus, go háirithe, molann sé go síneofaí 
Coinbhinsiún Uimh. 188 de chuid EIS.


