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An Coiste um Fhorbairt
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DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Fhorbairt

chuig an gCoiste um Iascach

maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle i dtaca le Prótacal chur chun 
feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal 
Eorpach agus Poblacht Rinn Verde (2019-2024) a thabhairt i gcrích.
(2019/0078M(NLE))
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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. tugann an coiste dá aire, i gcomhthéacs ró-iascaireacht na n-acmhainní iascaigh, 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 ar an gCoimisiún agus ar Cabo 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; 

3. measann sé, i bhfianaise an iomad dúshlán atá roimh Cabo 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, le nuachóiriú ar bhonneagar calafoirt agus le rannpháirtíocht na 
mban, a bhfuil ról tábhachtach acu maidir le margaíocht agus próiseáil; 

– 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; 

– páirt a ghlacadh i rannchuidiú uaillmhianach ó AE agus ó Cabo Verde maidir le 
Deich bhliain idirnáisiúnta na heolaíochta aigéin don fhorbairt inbhuanaithe; 

– faireachán, rialú agus faireachas a athneartú chun iascaireacht neamhdhleathach, 
neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc;

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

4. 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 Cabo Verde 
rannchuidiú le faireachán a dhéanamh ar an bprótacal sin; 

5. molann sé gur cheart go mbeadh an comhaontú seo i gcomhréir le cláir eile, agus 
maoiniú á fháil acu ó dheontóirí eile amhail an Banc Domhanda.


