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RÉASÚNÚ GEARR

Is comhaontú tuinníní é an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe a tugadh i 
gcrích idir an tAontas Eorpach agus Cabo Verde in 2006. Chuaigh an prótacal roimhe sin in 
éag i mí na Nollag 2018, ar prótacal é a tugadh i gcrích do thréimhse 4 bliana.  

Ar an mbealach céanna leis an gceann roimhe sin, ní mór don phrótacal nua, a chumhdaíonn an 
tréimhse 2019-2024, an Rialachán maidir leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI) a 
chomhlíonadh, a leagann béim ar leith ar inbhuanaitheacht na hiascaireachta agus ar dhea-
rialachas, agus aitheantas á thabhairt don tábhacht atá le comhleanúnachas beartas idir CBI, 
cuspóirí an Aontais maidir le comhar um fhorbairt agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
agus go háirithe Sprioc 14 díobh.

Tá an ranníocaíocht airgeadais atá sannta don phrótacal nua méadaithe go 750 000 EUR sa 
bhliain. Tá an tsuim sin roinnte idir suim bhliantúil 400 000 EUR le haghaidh rochtain ar an 
limistéar iascaireachta (le tonnáiste tagartha de 8 000 tonna sa bhliain) agus 350 000 EUR do 
chur chun feidhme na straitéise náisiúnta iascaireachta agus an gheilleagair ghoirm. 

Maidir le tacaíocht earnála, ba cheart a thabhairt ar aird go bhfuil an tsuim sin ag méadú i 
gcomparáid leis an bprótacal roimhe sin, mar mhalairt ar an tonnáiste tagartha a bhfuil méadú 
60 % air. 

Maidir le tábhacht na ndúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil, ar gá do Cabo Verde 
aghaidh a thabhairt orthu, tá an Rapóirtéir den tuairim, leis an bprótacal seo agus le 
ranníocaíocht airgeadais iomlán an Chomhphobail, gur gá tacú leis na tosaíochtaí seo a leanas: 

- geilleagar gorm inbhuanaithe a chur chun, agus aird ar leith á tabhairt ar earnáil na 
hiascaireachta áitiúla ar mhionscála, ar nuachóiriú na mbonneagar calafoirt agus ar áit na mban, 
a bhfuil an-bhaint acu leis an margaíocht agus próiseáil; chuige sin, agus mar atá léirithe ag an 
eagraíocht neamhrialtasach CAPE1, bheadh tacaíocht ar leith thar a bheith ábhartha don oiliúint 
nó don bhonneagar beag sa slabhra fuar;

- feabhas a chur ar an riocht eolais maidir leis an réigiún aigéin sin agus ar an gcomhar eolaíoch; 
go háirithe trína chur ar chumas eolaithe áitiúla dul ar bord báid iascaigh atá ag oibriú sa 
cheantar sin; léirítear leis sin freisin eolas sonrach a bheith ann ar éifeachtaí carnacha na 
gcomhaontuithe iascaigh éagsúla atá tugtha i gcrích ag Cabo Verde le tríú tíortha, ar riocht na 
n-acmhainní iascaigh sa réigiún aigéin sin, chun a áirithiú go bhféadfadh an éarnáil áitiúil 
iascaireachta leanúint den fhorbairt;

- páirt a ghlacadh i rannchuidiú uaillmhianach ó AE agus ó Cabo Verde maidir le Deich mBliana 
na hEolaíochta Aigéin don Fhorbairt Inbhuanaithe;

- faireachán, rialú agus faireachas a athneartú chun cosc níos mó a chur ar iascaireacht 
neamhdhleathach, neamhthuairiscithe, neamhrialáilte; i dtaca leis sin, ní mór dlúthchomhordú 
a bheith ann idir gníomhaíochtaí tacaíochta earnála agus cláir eile an Aontais Eorpaigh sa 
réimse sin, go háirithe tríd an gclár réigiúnach maidir le rialachas réigiúnach iascaigh a fheabhsú 
san Afraic Thiar;
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- an truailliú a chomhrac trí thacú le  bailiú plaisteach ag iascairí áitiúla;

Measann an Rapóirtéir freisin gur cheart aird ar leith a thabhairt ar na pointí seo a leanas: 

- ní leor na sonraí maidir le gabhálacha siorcanna peiligeacha ag báid iascaigh Eorpacha áirithe; 
i bhfianaise leochaileacht na speiceas sin atá doiciméadaithe go heolaíoch, tá sé bunriachtanach 
go bhfeabhsófar bailiú agus anailís na sonraí chun a áirithiú nach bhfuil báid iascaigh Eorpacha 
rannpháirteach ina ndúshaothrú;

- is gá ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú maidir le húsáid ranníocaíocht airgeadais an Aontais, 
chun an tionchar ar fhorbairt an gheilleagair ghoirm a mheas ar bhonn níos fearr, atá chun 
tairbhe phobal Cabo Verde ina iomláine. 

Tá an Rapóirtéir den tuairim go bhféadfadh an prótacal nua saothrú freagrach agus inbhuanaithe 
na n-acmhainní iascaigh a chur chun cinn agus go bhféadfadh sé a bheith comhleanúnach le 
cuspóirí na gcomhaontuithe iascaigh inbhuanaithe agus an chomhair um fhorbairt, i gcás ina 
soláthrófaí faisnéis níos nithiúla maidir le hobair leantach ar úsáid cistí Eorpacha. 

******

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, a 
mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don dréachtchinneadh ón gComhairle i dtaca 
le Prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an 
Comhphobal Eorpach agus Poblacht Cabo Verde (2019-2024) a thabhairt i gcrích.


