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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. ag meabhrú go gcaithfidh an Comhbheartas Iascaigh a bheith comhleanúnach leis na 
spriocanna forbartha mar a leagtar síos in Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh;

2. ag áitiú go mbeidh rochtain shoithí an Aontais Eorpaigh teoranta dáiríre do bharrachas 
na hacmhainne iascaireachta, ar aon dul le prionsabal na huastáirgeachta inbhuanaithe; 
ag meabhrú nár cheart go gcuirfeadh iascaireacht arna déanamh ag soithí an Aontais 
Eorpaigh slándáil bia na bpobal áitiúil i mbaol;

3. ag cur a himní in iúl maidir le heaspa sonraí eolaíocha iontaofa lena bhféadfar staid na 
n-acmhainní iascaireachta a mheas go cruinn; ag moladh go láidir an comhar réigiúnach 
a fheabhsú maidir le taighde ar an iascaireacht agus bainistiú iascaigh;

4. ag iarraidh trédhearcacht a bheith ann i dtaca le húsáid cistí an Aontais Eorpaigh agus le 
foilsiú liosta na dtionscadal a maoiníodh;

5. ag áitiú gur cheart go rannchuideodh an tacaíocht earnála, ar bhonn inbhuanaithe, le 
forbairt na dtionscal iascaireachta áitiúla ar mhionscála, go háirithe chun sochair do 
mhná agus do dhaoine óga; ag moladh go mbeidh na pobail iascaireachta áitiúla 
rannpháirteach i sainiú na ngníomhaíochtaí atá le déanamh faoi chuimsiú na tacaíochta 
earnála;

6. ag moladh go gcuirfear bonneagair ar fáil a éascaíonn teacht i dtír na gabhála agus 
luacháil na dtáirgí iascaireachta ar an láthair, chun a áirithiú go mbainfear amach torthaí 
nithiúla faoin gcomhaontú chun tacú leis an iascach áitiúil agus ar mhionscála;

7. ag moladh go dtabharfar faoin tacaíocht earnála i gcomhlántacht agus i gcomhréir le 
cláir eile atá maoinithe ag deontóirí eile i nGuine Bissau chun maoiniú dúbailte a 
sheachaint.


