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RÉASÚNÚ GEARR

Is comhaontú measctha é an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal 
Eorpach agus Poblacht Ghuine Bhissau a tháinig i bhfeidhm an 15 Aibreán 2008. Tháinig an 
prótacal deireanach a ghabhann leis an gcomhaontú i bhfeidhm an 24 Samhain 2014 agus 
chuaigh sé in éag an 23 Samhain 2017.

Díreach cosúil leis an bprótacal roimhe seo, ní mór don phrótacal nua a chlúdóidh an tréimhse 
2019-2024 a bheith i gcomhréir leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI) a chuireann béim ar 
inbhuanaitheacht iascaigh agus ar dea-rialachais, agus fós go n-aithnítear ann an tábhacht a 
bhaineann leis an gcomhsheasmhacht bheartais idir CBI agus cuspóirí comhair forbartha AE.

Is é EUR 15 600 000 in aghaidh na bliana an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa 
phrótacal nua. Tá an méid iomlán seo roinnte idir EUR 11 600 000 le haghaidh rochtain ar na 
hacmhainní iascaigh, i gcás na gcatagóirí dá bhforáiltear sa phrótacal, agus EUR 4 000 000 in 
aghaidh na bliana le haghaidh tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt an bheartais earnála iascaigh 
agus an gheilleagair ghoirm i nGuine Bhissau.

Maidir le tacaíocht earnála, tugtar faoi deara gur cheart go mbeadh an méid seo in ann 
rannchuidiú le cur chun feidhme na straitéise naisiúnta maidir leis an iascaireacht agus leis an 
ngeilleagar gorm, go háirithe trí fhaireachán, rialú agus faireachas ar ghníomhaíochtaí 
iascaireachta a neartú, le forbairt an eolais eolaíochta maidir le hacmhainní iascaigh a neartú, 
le tacú le pobail áitiúla, le forbairt bhonneagair, le neartú an chomhair idirnáisiúnta agus le tacú 
leis an ngeilleagar gorm.  

Tá an Rapóirtéir den tuairim go ndéanfaidh an prótacal nua saothrú freagrach agus inbhuanaithe 
na n-acmhainní iascaigh a chur chun cinn agus go bhfuil sé i gcomhréir le cuspóirí na 
gcomhaontuithe iascaigh inbhuanaithe agus an chomhair um fhorbairt.

Leagann an Rapóirtéir béim ar thábhacht na gníomhaíochta a dhéantar ar son cosaint 
éiceachórais agus chun stoic éisc a choinneáil os cionn leibhéil a fhéadann an uastáirgeacht 
inbhuanaithe a bhaint amach, toisc go bhfuil gá le stoic éisc níos flúirsí chun pobail chósta atá 
ag brath ar an iascaireacht a fhorbairt, i gcomhréir le treoirlínte deonacha na hEagraíochta Bia 
agus Talmhaíochta chun an t-iascach inbhuanaithe ar mhionscála a ráthú. 

Sa bhreis air sin, ní mór béim níos mó a chur ar rialú agus faireachas ar ghníomhaíochtaí 
iascaireachta a neartú chun iascaireacht mhídhleathach a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí.

******

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 maidir 
le prótacal chur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh idir an 
Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ghuine Bhissau (2019-2024).


