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RÉASÚNÚ GEARR

Tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe (SFPA) idir Poblacht na 
Seineagáile agus an tAontas Eorpach i bhfeidhm i mí na Samhna 2014. Ós rud é go raibh dáta 
éagtha ag an bprótacal a ghabhann leis i mí na Samhna 2019, rinne an Coimisiún Eorpach 
caibidlíocht chun Prótacal a thabhairt i gcrích a chlúdaíonn tréimhse nua cúig bliana.

Leis an bPrótacal, déantar deiseanna iascaireachta a chur ar fáil don Aontas in uiscí na 
Seineagáile, bunaithe ar an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil agus i gcomhréir le moltaí an 
Choimisiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT). Sa Phrótacal nua 
seo áirítear torthaí meastóireachta ar an bPrótacal roimhe sin (2014-2019), arb é conclúid na 
meastóireachta go bhfuil suim láidir ag earnáil iascaireachta agus trálaeireachta tuinnín AE 
iascaireacht a dhéanamh sa tSeineagáil agus go gcuideodh athnuachan ar an bPrótacal leis an 
bhfaireachán, rialú agus faireachas a neartú agus go rannchuideodh sé le rialachas feabhsaithe 
ar an iascach sa réigiún.

Déantar foráil leis an bPrótacal do ghabhálacha iomlána incheadaithe níos ísle do cholmóirí i 
gcomparáid leis an bPrótacal roimhe seo (laghdú ó 2 000 go 1 750 tona), agus laghdú á 
dhéanamh freisin ar an tonnáiste tagartha do thuinníní chun iad a mheaitseáil le gabhálacha 
stairiúla (laghdú ó 14 000 go 10 000 tona). Ina theannta sin, áirítear ann bearta chun gabhálacha 
éan mara agus mamaigh mhuirí a theorannú, agus chun ról breathnóirí eolaíochta a threisiú.
 
Is é EUR 1 700 000 sa bhliain an ranníocaíocht airgeadais a leithdháiltear ar an bPrótacal. 
Déantar an t-iomlán seo a mhiondealú i méid bliantúil EUR 800 000 le haghaidh rochtain ar 
acmhainní agus EUR 900 000 d’fhorbairt bheartas iascaigh na Seineagáile, a léiríonn méadú 
20% ar an tacaíocht earnála i gcomparáid leis an bPrótacal roimhe seo.  

Tá an earnáil iascaigh ríthábhachtach sa tSeineagáil. Is príomhfhoinse próitéine ainmhithe é an 
t-iasc sa tír agus cuireann iascach go mór leis an ngeilleagar náisiúnta. Is ionann é agus 3,2% 
de OTI agus cuireann sé ar fáil thar ar 600 000 post díreach agus indíreach. Is bagairt, áfach, 
don acmhainn ríthábhachtach seo drochbhainistíocht, faireachán lag, ró-iascaireacht, agus 
iascaireacht neamhdhleathach. Rangaíonn an tInnéacs Iascaigh Neamhdhleathach, 
Neamhthuairiscithe agus , Neamhrialáilte (NNN) 2019 an tSeineagáil ag an 27ú háit (as 38 dtír 
san Afraic) agus ag an 78ú háit (as 152 tír) ar fud an domhain.  

Is ardtosaíocht é bainistíocht inbhuanaithe ar iascach fiáin do rialtas na Seineagáile agus 
creideann an Rapóirtéir gur cheart go dtacódh an leithdháileadh tacaíochta earnála faoin 
bPrótacal nua leis na tosaíochtaí seo a leanas: 

- bainistíocht inbhuanaithe an iascaigh sa tSeineagáil a chur chun cinn, le haird ar leith ar 
iascach áitiúil ar scála beag; 

- dlús a chur le gníomhaíochtaí faireacháin, rialaithe agus faireachais;    

- forbairt cumas eolaíochta a chur chun cinn chun bailiú sonraí ar acmhainní iascaigh a 
fheabhsú. 

Tá do rapóirtéir den tuairim go bhfuil an acmhainneacht ag an bPrótacal saothrú freagrach 
agus inbhuanaithe acmhainní iascaigh a chur chun cinn i bPoblacht na Seineagáile ar mhaithe 
leis an dá Pháirtí. Ar an gcúis sin, molann an Rapóirtéir go ndéanfaí an prótacal a fhormheas.
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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 tAontas 
Eorpach agus Poblacht na Seineagáile (2019-2024) a thabhairt i gcrích.


