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SUIRBHÉ GINEARÁLTA AR AN
MBEARTAS FORBRAÍOCHTA

Tá an beartas forbraíochta i gcroílár bheartais sheachtracha an Aontais Eorpaigh.
Tá sé mar aidhm leis an bhochtaineacht a laghdú agus deireadh a chur léi ar
deireadh thiar agus is cuid lárnach é d’fhreagairt an Aontais ar Chlár Oibre 2030
na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe (Clár Oibre 2030). Tá sé de
chuspóir aige an fás inbhuanaithe a chothú, cearta an duine agus an daonlathas
a chosaint, comhionannas inscne a bhaint amach, an tsíocháin agus sochaithe
ionchuimsitheacha a chur chun cinn agus dul i ngleic leis na dúshláin chomhshaoil
agus aeráide. Bíonn AE ag obair ar an leibhéal domhanda agus is é an deontóir
cabhrach forbartha is mó ar domhan é. Tá an comhar le Ballstáit AE agus an t-ailíniú
le Clár Oibre 2030 tábhachtach chun go gcuirfear cabhair ar fáil go héifeachtúil.

AN BUNÚS DLÍ

— Airteagal 21(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE): Sainordú foriomlán
agus prionsabail threoracha sa réimse maidir le comhar um fhorbairt AE;

— Airteagal 4(4) agus Airteagail 208 go 211 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais
Eorpaigh (CFAE);

— Airteagail 312 go 316 de CFAE: Ábhair bhuiséadacha;

— Comhaontú Cotonou (do Ghrúpa na Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san
Aigéan Ciúin (ACC)[1]), atá fós bailí nó go dtiocfaidh an comhaontú a thiocfaidh ina
áit i bhfeidhm – an Comhaontú Comhpháirtíochta idir AE agus Grúpa na Stát san
Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin a tugadh i gcrích le déanaí.

CREAT BEARTAIS

Tacaíonn an tAontas Eorpach le tíortha atá i mbéal forbartha tríd an bhforbairt
inbhuanaithe agus an chobhsaíocht a chur chun cinn. Is é an cuspóir fadtéarmach
atá ann ná deireadh a chur leis an mbochtaineacht, sprioc lárnach i mbeartais
sheachtracha AE ó bunaíodh an Ciste Eorpach Forbraíochta (CEF) faoi Chonradh
na Róimhe, 1957. Bunaíodh CEF chun tacú leis an gcaidreamh speisialta leis na
hiarchoilíneachtaí i réigiúin ACC. Tá sé fós i bhfeidhm agus clúdaíonn sé an trádáil
freisin. Ón 1 Eanáir 2021 i leith, tá cúnamh forbartha AE á chur ar fáil tríd an Ionstraim

[1]I mí Aibreáin 2020 d’athraigh an grúpa a ainm go Eagraíocht na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin.
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leathan um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta: NDICI – an Eoraip
Dhomhanda (féach na mionsonraí thíos).
Is iad AE agus a Bhallstáit le chéile an deontóir cabhrach is mó ar domhan, agus chuir
siad EUR 66.8 billiún de chúnamh oifigiúil um fhorbairt ar fáil in 2020. Is inniúlacht
chomhroinnte de chuid an Aontais Eorpaigh é an comhar um fhorbairt: is féidir leis
comhbheartas forbraíochta a chur i gcrích, ar choinníoll nach gcuireann sé bac ar
Bhallstáit a gcuid inniúlachtaí féin a fheidhmiú san ábhar. Ciallaíonn leibhéal an
chomhair gur minic gurb iad gníomhaireachtaí forbartha na mBallstát a chuireann na
cláir a fhaigheann cistiú ó AE i bhfeidhm.
Is ceannaire idirnáisiúnta é AE anois ó thaobh an chomhtháthaithe beartais de agus
tá sé d’aidhm aige spriocanna forbartha a chur san áireamh sna beartais ar fad dá
chuid a bhfuil tionchar acu ar thíortha atá i mbéal forbartha. Chuige sin, ghlac sé
gealltanas polaitiúil in 2005 maidir le ‘comhtháthú beartas ar mhaithe le forbairt’ (PCD).
In 2009, roinneadh an gealltanas sin ina chúig réimse: (1) trádáil agus airgeadas;
(2) aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide; (3) slándáil sholáthar bia an domhain a
chinntiú; (4) an imirce a chur in oiriúint don fhorbairt; agus (5) na naisc agus na sineirgí
idir an tslándáil agus an fhorbairt a neartú i gcomhthéacs an chláir oibre dhomhanda
um chothú síochána. Déantar cur síos ar an dul chun cinn atá déanta ag AE i réimse an
Chomhtháthaithe Beartas ar mhaithe le Forbairt i dtuarascáil ón gCoimisiún Eorpach
a chuirtí ar fáil ar bhonn débhliantúil ach anois ar bhonn níos annaimhe; foilsíodh an
tuarascáil is déanaí i mí Eanáir 2019. Ó 2010 i leith, tá buanrapóirtéir le haghaidh
réimse an Chomhtháthaithe Beartas ar mhaithe le Forbairt ag an gCoiste um Fhorbairt
i bParlaimint na hEorpa. Is í Janina Ochojska (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Pholainn)
atá sa ról sin faoi láthair.
Is acmhainn theoranta í an chabhair um fhorbairt. Is ar an gcúis sin go bhfuil sé
tábhachtach do AE cabhrú lena éifeachtaí is atá sí, agus cuireann sé dlúthchaidreamh
chun cinn le tíortha comhpháirtíochta i gcláreagrú agus cur chun feidhme na
ngníomhaíochtaí forbartha. Agus aird á tabhairt ar an méid sin, glacadh ‘Cód
Iompair AE maidir le Roinnt an tSaothair sa Bheartas Forbraíochta’ in 2007 agus
‘Creat Oibriúcháin AE um Éifeachtacht Cabhrach’ in 2011. Tá na hiarrachtaí sin i
gcomhréir leis na gníomhaíochtaí idirnáisiúnta atá ag freagairt do Dhearbhú Pháras
na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) a glacadh
in 2005 lena gcuirtear chun cinn ‘úinéireacht, comhchuibhiú, ailíniú, torthaí agus
cuntasacht fhrithpháirteach’ sa chabhair um fhorbairt. Rinneadh athbhreithnithe ar
an gcreat idirnáisiúnta um éifeachtacht cabhrach trí Chlár Oibre Accra le haghaidh
Gníomhaíochta (2008) agus trí Chomhpháirtíocht Busan um Chomhar Forbartha
Éifeachtach (2011). Tar éis do na Náisiúin Aontaithe a gcuid Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe a ghlacadh, tugadh gealltanais bhreise i nDoiciméad Toraidh Nairobi
(2016).
A. Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe.
Ghlac AE páirt ghníomhach i ndréachtú Chlár Oibre2030, inar bunaíodh paraidím nua
dhomhanda chun cabhrú leis an mbochtaineacht a dhíothú agus forbairt inbhuanaithe
a bhaint amach, agus lena n-áirítear ann na prionsabail ‘gan aon duine a fhágáil ar lár’
agus ‘go dtabharfar aghaidh ar riachtanais na ndaoine is faide siar ar dtús’. Tagann an
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Clár Oibre in ionad Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus glacadh é i Nua-Eabhrac
i mí Mheán Fómhair 2015. Tá sraith nua 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe ann atá
dírithe ar chuspóirí eacnamaíocha, sóisialta, comhshaoil agus rialachais atá le baint
amach faoi 2030. Chuir AE agus a Bhallstáit tuarascáil chomhpháirteach sintéise faoi
bhráid Fhóram Ardleibhéil Polaitíochta na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe
den chéad uair i mí Mheán Fómhair 2019. Bhí an doiciméad dírithe ar ghníomhaíochtaí
AE chun Clár Oibre 2030 a bhaint amach agus eiseofar gach ceithre bliana é.
B. An Comhdhearcadh Eorpach Nua maidir le Forbairt agus Clár Oibre AE don
Athrú
Tar éis ghlacadh Chlár Oibre 2030, ghlac AE le leagan athbhreithnithe den
Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairtó 2005, a bhí dírithe ar Spriocanna
Forbartha na Mílaoise. Leagtar amach sa chomhdhearcadh nua príomhphrionsabail
na spriocanna forbartha inbhuanaithe agus an cur chuige a bheidh mar threoir ag
AE agus a chuid Ballstát agus iad ag iarraidh iad a bhaint amach i dtaca le tíortha
atá i mbéal forbartha. Cé go bhfuil an comhdhearcadh dírithe go príomha ar an
mbeartas forbraíochta, déantar tagairt ann freisin do ghníomhaíocht trí bheartais eile
agus prionsabal an Chomhtháthaithe Beartas ar mhaithe le Forbairt á chur i bhfeidhm
san am céanna. Tá sé mar phríomhchuspóir i gcónaí ag beartas forbraíochta AE
deireadh a chur leis an mbochtaineacht. An 7 Meitheamh 2017, shínigh Uachtarán
Pharlaimint na hEorpa, Príomh-Aire Mhálta thar ceann Chomhairle AE (an Chomhairle)
agus na mBallstát, Uachtarán an Choimisiúin agus an Leas-Uachtarán de chuid an
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas
Slándála an comhdhearcadh.
Déanann an teachtaireacht a tháinig ón gCoimisiún in 2016 dar teideal Next steps
for a sustainable European future: European action for sustainability [Na chéad
chéimeanna eile i dtreo todhchaí inbhuanaithe don Eoraip: Gníomhaíocht Eorpach
don inbhuanaitheacht] na spriocanna forbartha inbhuanaithe a chomhtháthú i gcreat
beartais AE agus i dtosaíochtaí reatha AE. Agus é ag breathnú thar a chuid
teorainneacha, tá gealltanas tugtha arís ag AE go gcaithfidh sé 0.7 % dá ollioncam
náisiúnta (OIN) ar chabhair um fhorbairt, faoi 2030 anois agus 0.15-0.20 % dá OIN le
tabhairt do na tíortha is lú forbairt. Is léiriú é sin ar na gealltanais a tugadh i gClár Oibre
Gníomhaíochta Addis Ababa um Maoiniú Forbraíochta (ar thángthas ar chomhaontú
faoi ag comhdháil de chuid na Náisiún Aontaithe in 2015), agus is dlúthchuid de Chlár
Oibre 2030 é. In 2020, b’ionann comhchúnamh oifigiúil forbartha AE (ó AE agus ó
Bhallstáit AE) agus 0.5 % d’ollioncam náisiúnta AE.
C. Creat reachtach agus airgeadais
Tá athrú tagtha ar chur chuige maoinithe AE i leith na gníomhaíochta seachtraí (féach
Tábla 1 thíos) mar gheall gur cruthaíodh NDICI – an Eoraip Dhomhanda. Tar éis an
togra a tháinig ón gCoimisiún le haghaidh rialacháin lena mbunaítear an ionstraim
sin (ón 14 Meitheamh 2018) agus tar éis trí bliana de chaibidlíochtaí ina dhiaidh
sin leis an gComhairle agus leis an bParlaimint, tháinig an rialachán i bhfeidhm an
14 Meitheamh 2021. Tá feidhm chúlghabhálach aige ón 1 Eanáir 2021.
Is nuálaíocht mhór é NDICI – an Eoraip Dhomhanda agus is é an phríomhionstraim
airgeadais le haghaidh ghníomhaíocht sheachtrach AE é, agus tá leithdháileadh
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foriomlán EUR 79.5 billiún (i bpraghsanna reatha) le haghaidh 2021-2027 aige.
Déanann an ionstraim simpliú ar struchtúr cistithe sheachtraigh AE (agus déanann
sí na cláir a tháinig roimpi a chumasc, lena n-áirítear an Ionstraim maidir le
Comhar um Fhorbairt, an Ionstraim Eorpach Chomharsanachta, an Ionstraim um
Chomhpháirtíocht, an Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Chearta an
Duine, an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe agus an Ionstraim lena gcuirtear
le Cobhsaíocht agus le Síocháin). Clúdaíonn an ionstraim an comhar leis na tíortha ar
fad nach cuid de AE iad, cé is moite de na tíortha atá nasctha le réamhaontachas AE
(sna Balcáin Thiar) agus an Tuirc.
Tá NDICI – an Eoraip Dhomhanda bunaithe ar thrí phríomhcholún:

a. an colún geografach, a chuimsíonn na cláir do thíortha i gcomharsanacht
na hEorpa (san oirthear agus sa deisceart), san Afraic Fho-Shahárach,
san Áise agus san Aigéan Ciúin, i gCríocha Mheiriceá agus i Muir Chairib.
Tá na cláir sin dírithe ar réimsí comhair amhail an dea-rialachas, díothú
na bochtaineachta, an imirce, an comhshaol agus an t-athrú aeráide, fás
agus fostaíocht nó an tslándáil agus an tsíocháin, i measc saincheisteanna
eile a thrasnaíonn réimsí éagsúla. Leithdháiltear an chuid is mó de na cistí
faoi NDICI – an Eoraip Dhomhanda ar an gcolún seo;

b. an colún téamach, a chuimsíonn na cláir a bhfuil cumhdach domhanda
acu maidir le cearta an duine agus an daonlathas, eagraíochtaí na sochaí
sibhialta, an chobhsaíocht agus an tsíocháin, agus dúshláin dhomhanda;

c. an colún mearfhreagartha, faoinar féidir maoiniú a chur ar fáil go tapa chun
géarchéimeanna a bhainistiú, coinbhleachtaí a chosc agus an tsíocháin
a chothú. Tá sé mar aidhm leis na gníomhaíochtaí sin, mar shampla, na
hiarrachtaí daonnúla agus forbartha a nascadh, cur leis an teacht aniar
atá sna tíortha sin atá buailte ag géarchéimeanna nó aghaidh a thabhairt
ar thosaíochtaí an bheartais eachtraigh.

Ceapadh NDICI – an Eoraip Dhomhanda mar ionstraim sholúbtha freisin ina bhfuil
‘cúlchiste’ breise chun dúshláin agus tosaíochtaí atá ag teacht chun cinn a chistiú
(mar shampla chun freagairt a thabhairt ar chúinsí gan choinne, brú imirce, cúrsaí
géarchéime/iar-ghéarchéime nó tionscnaimh nua idirnáisiúnta/de chuid AE).
D. Miondealú ar an gcaiteachas ar NDICI – an Eoraip Dhomhanda
Is ag NDICI – an Eoraip Dhomhanda atá an sciar is mó de chistí na gníomhaíochta
seachtraí agus tá buiséad foriomlán EUR 79.5 billiún aige (don tréimhse 2021-2027).
Faigheann na cláir gheografacha thart ar 75 % de na cistí agus faigheann na cláir
théamacha 8 % díobh. Sa bhreis air sin, cuirtear 12 % de na cistí i leataobh le haghaidh
na ndúshlán agus na dtosaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus na dtosaíochtaí
‘cúlchiste’ mar aon le 4 % díobh le haghaidh ‘gníomhaíochtaí mearfhreagartha’. Is ar
an gcaiteachas tacaíochta a chaitear na cistí atá fágtha, thart ar 2 %.

Is iad seo a leanas na leithdháiltí airgeadais le haghaidh struchtúr
trí cholún NDICI – na hEorpa Domhanda (mar a leagadh

síos iad i ndréachtbhuiséad 2022): Tugtar na figiúirí i milliúin.
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Cláir gheografacha 9 278.6
- Comharsanacht na hEorpa 2 393.7
- An Afraic Fho-Shahárach 3 301.7
- An Áise agus an tAigéan Ciúin 927.1
- Críocha Mheiriceá agus Muir Chairib 354.2
- Erasmus+ agus ranníocaíocht NDICI – na hEorpa Domhanda 296.7
- NDICI – an Eoraip Dhomhanda – Forálacha an Chiste don Soláthar
Coiteann 2 005.2

Cláir théamacha 969.4
- Cearta an duine agus an daonlathas 207.8
- Eagraíochtaí na sochaí sibhialta 207.9
- An chobhsaíocht agus an tsíocháin 137.9
- Dúshláin dhomhanda 415.7
Gníomhaíochtaí mearfhreagartha 484.4
- Freagairt ar ghéarchéimeanna 268.4
- Athléimneacht 165.3
- Riachtanais an bheartais eachtraigh 50.7
An cúlchiste um dhúshláin agus tosaíochtaí atá ag teacht chun cinn 1 463.3

Sa todhchaí, tacóidh NDICI – an Eoraip Dhomhanda le tionscadail mhórscála freisin a
mhaoinítear faoi thionscnaimh Fhoireann na hEorpa. Is tionscnaimh iad sin a thugann
le chéile na ranníocaíochtaí airgeadais ó AE, ó na Ballstáit agus ó institiúidí airgeadais
amhail an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus
Forbartha. Ó seoladh Foireann na hEorpa ar an 8 Aibreán 2020, tá cúnamh curtha ar
fáil aici do thíortha comhpháirtíochta AE chun déileáil le paindéim COVID-19.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

— Creat dlíthiúil: tá sé leagtha síos in Airteagal 209 de CFAE go nglacfaidh an
Pharlaimint agus an Chomhairle, ‘ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós
imeachta reachtach, na bearta is gá chun beartas comhair um fhorbairt a chur
chun feidhme’.

— Grinnscrúdú parlaiminteach ar chur chun feidhme beartas: Tá sé de cheart ag
an bParlaimint an Coimisiún a cheistiú agus agóid a dhéanamh in aghaidh cinntí
cur chun feidhme in aon chás ina bhfaigheann sé amach go bhfuil an Coimisiún
ag sárú a chuid cumhachtaí. Déanann an Pharlaimint iarracht tionchar a imirt
freisin trí bheartais a phlé go rialta leis an gCoimisiún, i suíomhanna foirmiúla agus
neamhfhoirmiúla araon. Faoi NDICI – an Eoraip Dhomhanda, bíonn an Pharlaimint
páirteach in idirphlé geopholaitiúil leis an gCoimisiún faoi dhó sa bhliain.

— Údarás buiséadach: is iad an Pharlaimint agus an Chomhairle comhúdarás
buiséadach an Aontais. Ar feadh na tréimhse seacht mbliana a mhaireann creat
airgeadais ilbhliantúil AE, bíonn príomhchumhacht na cinnteoireachta ag an
gComhairle, ach bíonn toiliú na Parlaiminte ag teastáil chun an creat a ghlacadh
(Airteagal 312 CFAE). I gcás an bhuiséid bhliantúil, tá nós imeachta leagtha síos
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in Airteagal 314 de CFAE faoina ndéanann an Pharlaimint agus an Chomhairle
léamh amháin in aghaidh na hinstitiúide. A luaithe a thugtar na léamha sin i gcrích,
is féidir leis an bParlaimint an buiséad a cheadú nó diúltú dó. I réimse an chomhair
idirnáisiúnta, leanann an Coiste um Fhorbairt sa Pharlaimint an plé buiséadach
agus déanann sé moltaí nithiúla maidir leis na línte buiséid a thagann faoina
chúram.

Amelia Padurariu
09/2022
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