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AN ÁISE THEAS

Tá forás mear ag teacht ar an réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach agus ní fada go
mbeidh sé ar an réigiún geostraitéiseach is tábhachtaí, ós ann a chónaíonn breis
is 50% de dhaonra an domhain. Gluaiseann dhá thrian de thrádáil coimeádán an
domhain tríd an réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach agus is iad na lánaí farraige ansin
na príomhbhealaí le haghaidh soláthairtí trádála agus fuinnimh. Glacadh straitéis
an Aontais maidir le comhar sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach i mí Mheán Fomhair
2021 chun cur le láithreacht an Aontais Eorpaigh sa réigiún, comhpháirtíochtaí a
thógáil, an t-ord idirnáisiúnta riailbhunaithe a athneartú agus aghaidh a thabhairt ar
dhúshláin dhomhanda. Mar chuid dá  uathriail straitéiseach, tá ionstraimí reatha an
Aontais á n-oiriúnú aige. Thug an Chomhairle faomhadh foirmiúil i mí an Mhárta
2021 do Chompás Straitéiseach an Aontais, trína ndéanfar altireacht oscailte agus
riailbhunaithe don tslándáil réigiúnach a chur chun cinn, lena n-áirítear línte slána
cumarsáide ar muir, fothú acmhainne agus láithreacht mhuirchabhlaigh fheabhsaithe
sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach. Tá naisc níos dlúithe á gcruthú ag an Aontas le
tíortha san Áise Theas, mar ghníomhaí láidir eacnamaíoch agus mar dheontóir
mór forbraíochta agus cabhrach. Tá an tAontas ag saothrú chun forbairt institiúidí,
daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú, agus tá ábhair imní
slándála aige freisin, amhail an choimhlint sa Chaismír agus an Afganastáin. Thug
Parlaimint na hEorpa tacaíocht don chúnamh Aontais a thug aghaidh ar ghéarchéim
COVID-19 agus ar a tionchar sa réigiún, le tacaíocht spriocdhírithe le haghaidh na
bpobalghrúpaí is leochailí.

Is ar réigiún na hÁise Theas a dhéantar cur síos sa Bhileog Eolais seo. Féach freisin
na Bileoga Eolais ar an Áise Thoir (5.6.8) agus ar an Áise Thoir Theas (5.6.9).

BUNÚS DLÍ

— Teideal V (gníomhaíocht sheachtrach AE) den Chonradh ar an Aontas Eorpach;

— Airteagail 206-207 (trádáil) agus 216-219 (comhaontuithe idirnáisiúnta) den
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

— Comhaontuithe Comhpháirtíochta agus Comhair (caidreamh déthaobhach).

COMHLACHAS NA HÁISE THEAS UM CHOMHAR RÉIGIÚNACH
(SAARC)

Molann AE lánpháirtiú réigiúnach agus tacaíonn sé le Comhlachas na hÁise Theas um
Chomhar Réigiúnach (SAARC). Is iad an Afganastáin, an Bhanglaidéis, an Bhútáin,
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an India, Oileáin Mhaildíve, Neipeal, an Phacastáin agus Srí Lanca balltíortha SAARC.
Tá stádas breathnóra ag AE, an Chóiré Theas, an Iaráin, Maenmar, Oileán Mhuirís, an
tSeapáin, na Stáit Aontaithe agus an tSín. Mar thoradh ar easaontais inmheánacha,
go háirithe idir an India agus an Phacastáin, tá obair SAARC ina stad.
Cumhdaítear, faoin gcomhar forbraíochta idir AE agus tíortha na hÁise Theas, cabhair
airgeadais agus theicniúil chomh maith le comhar eacnamaíoch. Áirítear cobhsaíocht
réigiúnach, laghdú na bochtaineachta, cearta an duine, forbairt inbhuanaithe, dea-
rialachas agus cearta saothair i measc a thosaíochtaí. Féachann comhar AE-SAARC
le comhchuibhiú caighdeán a chur chun cinn agus trádáil a éascú, agus feasacht a
ardú maidir leis na tairbhí a ghabhann le comhar réigiúnach.

AN INDIA

Bunaíodh comhpháirtíocht straitéiseach AE-na hIndia in 2004, trína ndéantar idirphlé
agus comhar polaitiúil, forbairt an chaidrimh eacnamaíoch, na trádála agus na
hinfheistíochta a chur chun cinn, agus babhtaí tuairimíochta idir dhaoine a neartú.
Ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh conclúidí an 10 Nollaig 2018 ag iarraidh
caidreamh níos doimhne agus níos leithne leis an India trí shíocháin agus slándáil a
chur chun cinn sna blianta amach romhainn.
Is é an tAontas Eorpach an triú comhpháirtí trádála is mó atá ag an India, b’fhiú
EUR 88 billiún an trádáil in earraí in 2021 (10.8 % de thrádáil iomlán na hIndia), agus
comhardú trádála thart ar EUR 4.3 billiún i bhfabhar na hIndia. Is é an tAontas Eorpach
an t-infheisteoir coigríche is mó san India, agus tháinig ardú ó 8 % go 18 % le deich
mbliana anuas ar na sreafaí infheistíochta coigríche isteach sa tír. Bhí luach thart
ar EUR 80 billiún ar stoic an Aontais d’infheistíocht dhíreach choigríche san India in
2021. Tá thart ar 6 000 cuideachta Eorpach a bhfuil láithreacht acu san India, tugann
siad fostaíocht do 1.7 milliún duine go díreach agus do 5 mhilliún go hindíreach i
raon leathan earnálacha. Faoi láthair, baineann an India tairbhe as taraifí fabhracha
aontaobhacha faoi Scéim na bhFabhar Ginearálaithe AE (GSP) lena ndéantar fabhair
trádála aontaobhacha a nascadh le hurraim do chearta an duine agus do chearta
saothair.
Le blianta beaga anuas, tá a ghníomhaí atá an India ar an stáitse idirnáisiúnta ag
dul i méid. Tá sí ag cur spéis bhreise ina caidreamh trádála leis an Aontas Eorpach
a fheabhsú, caidreamh a leanann rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála go
príomha faoi láthair. Tá tábhacht straitéiseach ann don Aontas Eorpach an caidreamh
déthaobhach trádála agus infheistíochta idir an India agus an tAontas a fheabhsú,
agus is den tábhacht na ceangail eacnamaíocha agus gheopholatiúla a neartú freisin i
gcomhthéacs thábhacht bhreise an réigiúin Ind-Chiúin-Aigéanaigh. Is iad seo a leanas
na réimsí ábhartha don chaidreamh trádála idir an tAontas Eorpach agus an India
faoi láthair: talmhaíocht, seirbhísí, trádáil dhigiteach, cosaint paitinní, comhshaol agus
cearta saothair.
Tionóladh 16ú Cruinniú Mullaigh AE-na hIndia i mí na Bealtaine 2021. Ba é an príomh-
fhothoradh a bhí air gur tugadh gealltanas tús a chur an athuair leis na cainteanna
ar chomhaontú saorthrádála (CST) a sáinníodh roimhe sin agus caibidlíochtaí ar
chomhaontú cosanta infheistíochta agus ar chomhaontú maidir le tásca geografacha
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a lainseáil. Tionóladh an chéad chruinniú idir na príomh-idirbheartaithe an 16 Márta
2022. D’aontaigh an dá thaobh dul níos faide ná a ngealltanais reatha EDT maidir leis
an trádáil in earraí agus seirbhísí. Thug an Coimisiún le fios freisin gur cheart gurb é an
mhóraidhm maidir le trádáil in earraí, céimse léirscaoilte os cionn 94 % a bhaint amach
laistigh de sheacht mbliana ó theacht i bhfeidhm an CST.
Lainseáladh Comhpháirtíocht Nascachta AE-na hIndia i mí na Bealtaine 2021 freisin
d’fhonn tacú le nascacht athléimneach agus inbhuanaithe. Is céimeanna suntasacha
iad i gcomhthéacs an teannais leis an tSín. Tá an India i mbun athchóiriú a dhéanamh
ar a reachtaíocht maidir le cosaint sonraí freisin, tar éis don Chúirt Uachtarach rialú
a dhéanamh, chun í a thabhairt níos gaire do rialáil AE. D’fhoilsigh AE agus an India
a straitéis maidir leis an réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach roinnt laethanta roimh an 16ú
cruinniú mullaigh, agus leag siad béim ar ord idirnáisiúnta riailbhunaithe iltaobhach
sa réigiún, go háirithe mar léiriú nirt don tSín. Tá gealltanas tugtha ag an India
cibearspás sábháilte a áirithiú agus an tslándáil mhuirí a fheabhsú chun lánaí farraige
ríthábhachtacha a chosaint.
Mar chuid de na hiarrachtaí chun gnéithe straitéiseacha a ailíniú, rinne an tAontas agus
an India ráiteas comhpháirteach a eisiúint i mí na Bealtaine 2021 inar athdhearbhaigh
siad a ngealltanais chomhpháirteacha. I mí Mheán Fómhair 2021, d’fhógair an tAontas
a straitéis maidir le comhar sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach, ina mbeadh ról lárnach ag
an India, lena n-áirítear cur chun feidhme na comhpháirtíochta nascachta a chur chun
cinn agus cuidiú leis an India timpeallacht rialála iomchuí a bhunú agus éascaíocht a
dhéanamh ar an maoiniú riachtanach a shlógadh chun nascacht ar an láthair idir an
Eoraip agus an réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach a fheabhsú.
Rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus Narendra Modi,
Príomh-Aire na hIndia Comhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-na hIndia a lainseáil
ag a gcruinniú i mí Aibreáin 2022. Is sásra comhordúcháin straitéiseach í chun comhar
maidir le trádáil, teicneolaíocht iontaofa agus slándáil a éascú.
Thaisteal toscaireacht ón gCoiste Parlaiminte um Thrádáil Idirnáisiúnta go dtí an India
i mí Aibreáin 2022 chun tuairim a bhunú maidir le caibidlíocht CST.
I mí an Mheithimh 2022, ghlac Parlaimint na hEorpa rún maidir le AE agus na dúshláin
slándála sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach á chur in iúl gur geal léi na gealltanais faoina
mbeadh comhar breise idir AE agus an India maidir le slándáil agus cosaint agus á
chur i bhfios go láidir gur príomh-chomhpháirtí í an India le haghaidh slándáil mhuirí
sa Réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach. Sa rún céanna, chuir an Pharlaimint in iúl gurb oth
léi nach ndearna an India an Rúis a cháineadh go hoscailte as an ionradh a rinne sí
ar an Úcráin.
I mí Iúil 2022, ghlac Parlaimint na hEorpa rún maidir le comhar trádála agus
infheistíochta amach anseo idir an tAontas agus an India, á chur in iúl gur geal
léi an gealltanas oibriú i dtreo comhaontú trádála uaillmhianach, luachbhunaithe,
cothromaithe, cuimsitheach agus comhthairbheach a thabhairt i gcrích idir an tAontas
Eorpach agus an India.
Tá comhar idir an India agus an tAontas Eorpach san eolaíocht, sa teicneolaíocht agus
sa nuálaíocht á neartú freisin mar chuid den chlár Fís Eorpach (2021-2027). Féachann
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beartas reatha oideachais na hIndia le breis comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a fhorbairt
le hollscoileanna san Eoraip chun go mbeidh siad ag obair i bpáirt ar chláir Fís Eorpach.
Tá dlúthpháirtíocht léirithe ag AE le géarchéim shláinte COVID-19 na hIndia agus tá
EUR 100 billiún eisíoctha aige, in éineacht le drugaí riachtanacha agus trealamh leighis
riachtanach faoina shásra cosanta sibhialta.
Bhí os cionn 900 milliún duine i dteideal vóta a chaitheamh in olltoghchán seacht gcéim
na hIndia i mí na Bealtaine 2019. D’éirigh le Narendra Modi ón bPáirtí náisiúnach
Hiondúch, Bharatiya Janata (BJP), 303 de na 545 shuíochán a bhuachan sa Lok
Sabha, an toradh is fearr a gnóthaíodh riamh i stair an pháirtí, agus fuair sé an ceann
is fearr ar pháirtí Chomhdháil Naisiúnta na hIndia agus comhghuaillithe an pháirtí sin.
I mí Iúil 2022, toghadh Droupadi Murmu, iarrthóir BJP, ina Uachtarán ar an India trí
thoghchán indíreach. Tá na chéad olltoghcháin eile ceaptha a bheith ann in 2024.
Is i dtuaisceart na hIndia a bhíodh croíthacaíocht thraidisiúnta BJP ach tá tóir níos
mó air anois thar mar a bhíodh, chruthaigh sé níos fearr sna stáit thoir thuaidh agus
ghnóthaigh sé suíocháin sa Bheangál Thiar. Níor chruthaigh BJP chomh maith céanna
sa deisceart, áit nach mbíodh an tacaíocht chéanna aige riamh. In Uttar-Pradesh,
atoghadh an rialtas a bhí faoi cheannas BJP, le móramh níos lú.
Tá an India i mbun athchóirithe eacnamaíocha agus polaitiúla a chur i gcrích ina
dtugtar aghaidh ar an riarachán a nuachóiriú, dea-rialachas, éilliú a chomhrac le cláir
dhíairgeadachta agus thrédhearcachta, dul i ngleic le fadhbanna sóisialta, an geilleagar
a fhorbairt leis na tionscnaimh ‘Make in India’ agus ‘Invest in India’ agus cáin ar
sheirbhísí agus earraí a fhorchur ar bhonn náisiúnta.
Is cumhacht núicléach í an India, amhail a comharsana an Phacastáin agus an
tSín, agus bíonn dúshláin ó thaobh fadhbanna slándála, sceimhlitheoireachta agus
caismirtí armtha ar na teorainneacha le sárú aici, go háirithe leis an bPacastáin i
stát féinrialaitheach Jammu agus na Caismíre, agus ar bhonn níos lú, leis an tSín.
I mí Lúnasa 2019, chúlghair Rialtas na hIndia stádas speisialta stát Jammu agus
na Caismíre. Bhí agóidí foréigneacha ann de dheasca an chinnidh agus cuireadh
cobhsaíocht pholaitíochta an réigiúin i mbaol. Tá córas sainaicmí na hIndia ar na córais
aicmí sóisialta is sine ar domhan, agus is cúis imní é maidir le hidirdhealú leanúnach
ar fhorais sainaicme. Is tír í chomh maith ina bhfuil meascán eitneach agus teangacha,
agus teannais i roinnt stát agus tuairiscí gp ndéantar sáruithe ar chearta an duine agus
sáruithe ar chearta na mban agus ar chearta leanaí.
Is ábhar imní i gcónaí é saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine san India.
Ar an 29 Aibreán 2021, ghlac Parlaimint na hEorpa moladh maidir leis an gcaidreamh
idir AE agus an India ina ndearnadh tagairt don cheart chun saoirse comhthionóil, i
bhfianaise agóidí diongbháilte ó fheirmeoirí atá ag dul ar aghaidh ó dheireadh 2020.
De réir mar a thuairiscíonn an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), tá saothar
leanaí forleathan san India, ainneoin gur fhaomh an Príomh-Aire Modi sraith beart ag
toirmeascadh ar leanaí faoi bhun 14 bliana d’aois cúraimí guaiseacha a dhéanamh,
sraith beart a raibh pionóis throma inti d’fhostóirí a bhriseann an dlí. Meastar go bhfuil
thart ar 33 mhilliún saothróirí san India in 2020 ar leanaí iad, agus maidir le 56 % de
na déagóirí a bhíonn ag saothrú, meastar nach mbíonn siad ag plé leis an oideachas
a thuilleadh.
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In 2020, ghlac Uttar-Pradesh, cúige i dtuaisceart na hIndia, dlí frith-iompaithe i gcoinne
iompú reiligiúnach éigeantach agus calaoiseach, a bhfuil pianbhreitheanna príosúin ag
gabháil leis. Bhí sé á shéanadh ag cáinteoirí as a bheith ina chomhcheilg ag grúpaí
Hiondúcha diana chun mionlaigh a chur faoi chois. Gabhadh daoine faoin dlí sin cheana
féin.

AN PHACASTÁIN

Téann an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Phacastáin siar go 1962, agus
é bunaithe faoi láthair ar Chomhaontú Comhair 2004. Mar mhórdheontóir forbraíochta
agus cabhrach, tacaíonn an tAontas le daonlathas agus forbairt institiúidí sa Phacastáin
a chur chun cinn.
Is mórthairbhí d’fhabhair trádála aontaobhacha an Aontais Eorpaigh í an Phacastáin
faoin scéim GSP+, ar fabhair iad a athbhunaíodh in 2014. Mar chuid den
phróiseas, déanann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta sa Pharlaimint faireachán
ar chomhlíonadh cheanglais GSP+. D’fhéadfaí stádas GSP+ na Pacastáine a
athbhreithniú ós rud go ngabhann oibleagáidí leis, amhail cearta an duine a ráthú agus
saoirse reiligiúin a ráthú.
Is é an tAontas Eorpach, arbh ionann é agus 14.3 % de thrádáil iomlán na Pacastáine
in 2020 agus 28 % d’onnmhairí iomlána na Pacastáine, an dara comhpháirtí trádála is
tábhachtaí atá ag an bPacastáin i ndiaidh na Síne. In 2020, ba í an Phacastáin, arbh
ionann í agus 0.3 % de thrádáil AE, an 42ú comhpháirtí trádála is mó a bhí ag an Aontas
maidir le hearraí. In 2020, b’ionann an trádáil dhá threo in earraí idir na comhpháirtithe
agus EUR 9.3 billiún. Bhí barrachas trádála dar luach EUR 1.7 billiún ag an bPacastáin
leis an Aontas Eorpach.
Is mórdheontóir cabhrach um fhorbairt agus cabhrach daonnúla é an tAontas don
Phacastáin. B’ionann an cistiú faoin Ionstraim um Chomhar Forbraíochta do 2014-2020
agus EUR 653 mhilliún. Buaileadh an Phacastáin go láidir ag paindéim COVID-19 agus
thug an tAontas EUR 150 milliún chun aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil sláinte.
Cuireadh EUR 265 milliún i leataobh faoin gClár Ilbhliantúil Táscach 2021-2027 don
Phacastáin, agus trí réimse tosaíochta i gceist: fás glas ionchuimsitheach, caipiteal
daonna agus rialachas/ an smacht reachta. Is rannchuidiú suntasach é i gcónaí,
fiú más lú é ná an méid sa tréimhse roimhe sin. Is dócha gur i bhfoirm tacaíocht
bhuiséadach a thabharfar an cistiúchán. Aithníonn an tAontas Eorpach na dúshláin
roimh an bPacastáin a bhfuil breis is trí mhilliún dídeanaí á n-óstáil aici, agus tá an
tAontas sásta smaoineamh ar thacaíocht bhreise a chur ar fáil, lena n-áirítear aisdúichiú
deonach dídeanaithe chun na hAfganastáine.
Rinneadh an 16ú Coimisiún Comhpháirteach idir AE agus an Phacastáin a thionól an
16 Meitheamh 2021. Phléigh siad mar a ndéanfaí Plean Rannpháirtíochta Straitéisí
AE-na Pacastáine 2019 a chur chun feidhme go hiomlán agus go héifeachtach,
tionchar socheacnamaíoch phaindéim COVID-19 agus iarrachtaí na Pacastáine i
dtreo téarnamh eacnamaíoch inbhuanaithe a bhaint amach. Rinne siad tuairimí a
mhalartú freisin maidir leis an athrú aeráide, nascacht agus an digiteáil, agus comhar
oideachais, cultúir, eolaíochta agus teicneolaíochta. Ba mhór ag an Aontas go ndearna
an Phacastáin na milliúin dídeanaithe ón Afganastáin a óstáil le fiche bliain anuas.
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Gheall an tAontas comhar don Phacastáin agus obair leanúnach i dtreo réiteach
marthanach, lena n-áirítear trí chabhair a thabhairt chun dídeanaithe ar Afganastánaigh
iad a aistriú go sábháilte agus faoi dhínit chuig a dtír dhúchais agus tríd an aistriú sin
a chur chun cinn.
I rún an 27 Aibreán 2021 uaithi, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún incháilitheacht
na Pacastáine le haghaidh chlár GSP+ a athmheasúnú i bhfianaise staid chearta an
duine a bheith ag dul in olcas. Tá an Pharlaimint i mbun faireacháin ar na céimeanna
a ghlac an Coimisiún agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)
i ndáil le brú a chur ar rialtas an Phríomh-Aire Shebhaz Sharif aghaidh a thabhairt
ar shaincheisteanna chearta an duine, lena n-áirítear na dlíthe maidir le blaisféim, a
ngabhann pionós an-dian leo, pionós an bháis san áireamh. Tá athchóirithe déanta
ag údaráis na Pacastáine chun dea-rialachas agus saoirsí a fheabhsú, agus tá tograí
curtha ar aghaidh acu chun córas ceartais choiriúil na tíre a neartú, agus níl dlínse a
thuilleadh ag cúirteanna míleata sa Phacastáin ar shibhialtaigh ó mhí an Mhárta 2019
i leith.
Tionóladh 13ú cruinniú idirpharlaiminteach AE-na Pacastáine (IPM) i mí an Mhárta
2022. Dhírigh na pléití ar fhorbairtí polaitiúla sa Phacastáin, ionradh na Rúise
ar an Úcráin, cúrsaí trádála, GSP+ agus cearta an duine. Mheas an cruinniú
idirpharlaiminteach go raibh sé ríthábhachtach go ndéanfadh parlaiminteoirí ar an dá
thaobh measúnú ar an dul chun cinn agus grinnscrúdú agus treoir a chur ar fáil maidir
leis an gcaidreamh déthaobhach.
I mí an Mheithimh 2022 rinne misean faireacháin AE measúnú ar a éifeachtaí
a bhíothas i mbun 27 gcoinbhinsiún idirnáisiúnta a chur chun feidhme, ceanglas
éigeantach chun stádas GSP+ a choinneáil, ar stádas é a chuaigh go mór chun tairbhe
don Phacastáin. D’éirigh le gnólachtaí méadú 65 % a chur ar onnmhairí chuig an Aontas
Eorpach ó chuaigh an tír isteach in GSP+ in 2014. Is é Margadh Aonair na hEorpa, áit
a bhfuil breis is 440 milliún tomhaltóir, an margadh is tábhachtaí atá ag an bPacastáin.
Beidh cinntí an mhisin ina gcuid den chéad tuarascáil GSP eile, a chuirfear faoi bhráid
na Parlaiminte agus na Comhairle i ndeireadh 2022.
Bhí ról criticiúil ag an bPacastáin i bpróiseas síochána na hAfganastáine sa mhéid gur
chabhraigh sí chun comhaontú idir SAM agus an Taliban a bhaint amach i mí Feabhra
2020, faoinar chomhaontaigh Washington trúpaí uile SAM agus ECAT a athghairm
ón Afganastáin. Meastar go mbeidh ról geostraitéiseach níos mó ag an bPacastáin
sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach, go háirithe tar éis don Taliban cumhacht a ghabháil
san Afganastáin i mí Lúnasa 2021. Is rud ríthábhachtach don Aontas Eorpach é go
mbeidh an Phacastáin cobhsaí, daonlathach agus rathúil agus, mar mhór-idirghabhálaí
leis an Taliban agus mar phríomhcheann scríbe do dhídeanaithe Afganastánacha,
tá athbhrandáil idirnáisiúnta ar a híomhá idir lámha ag an tír. Leanann an chorraíl
pholaitiúil sa Phacastáin. Tá an t-arm fós rannpháirteach sa pholaitíocht inmheánach
agus eachtrach, agus sainordú forleathan aige i dtaca le saincheisteanna slándála
agus frithsceimhlitheoireachta. Cuireadh rialtas nua le chéile i mí Aibreáin 2022, i
ndiaidh vóta mímhuiníne i mí an Mhárta 2022, a raibh mar thoradh air gur cuireadh
Imram Khan, an Príomh-Aire, as oifig. Toghadh Príomh-Aire nua, Shahbaz Sharif,
ceannaire Chonradh Moslamach na Pacastáine (Nawaz) – PML-N agus deartháir leis
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an iarPhríomh-Aire Nawaz Sharif, an té ab fhaide ina Phríomh-Aire. Tá na chéad
olltoghcháin eile le bheith ann faoi lár 2023.
Rinne Ard-Chúirt Islamabad an Príomh-Aire a chuaigh as oifig, Imram Khan, a dhíotáil
i mí Mheán Fómhair 2022 nuair a cuireadh éilliú ina leith tar éis do na breithiúna diúltú
dá mhínithe. Tá Khan le bheith os comhair na Cúirte Frithsceimhlitheoireachta, cúirt
faoi leith, freisin ós rud é go mbaineann na cúiseanna ina leith, de réir na bpóilíní, le
bagairt ar cheannaire póilíneachta Islamabad agus ar bhreitheamh ar bean í. Beidh
cúiseanna ceannairce roimh Khan freisin as cúlmhutaireacht líomhnaithe a spreagadh
san arm. Tá an rialtas agus arm na tíre á gcáineadh go láidir ag Khan ó cuireadh as
oifig é, agus tá tacaíocht chuid mhór vótálaithe sa Phacastáin aige i gcónaí.

AN AFGANASTÁIN

Síníodh an Comhaontú Comhair maidir le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir AE agus
an Afganastáin an 18 Feabhra 2017, agus thug Parlaimint na hEorpa faomhadh ina
leith an 13 Marta 2019. Cuireadh an caidreamh leis an Aontas in oiriúint don staid
cogaidh agus iarchogaidh. A bhuí le hionchur suntasach ó Pharlaimint na hEorpa,
bhí an Afganastáin rannpháirteach go páirteach agus de réir a chéile i Straitéis an
Aontais Eorpaigh don Áise Láir. Is í an Afganastáin is mó a fuair maoiniú forbraíochta
AE san Áise agus bhain sí tairbhe freisin as an gcóras trádála Aontais is fabhraí, an
scéim ‘Gach Ní seachas Airm’ (EBA). Leithdháil an tAontas Eorpach EUR 1.4 billiún
ar an Afganastáin don tréimhse 2014-2020. Ag Comhdháil na hAfganastáine maidir
le Síocháin, Rathúnas agus Féintuilleamaí a reáchtáladh sa Ghinéiv i mí na Samhna
2020, gheall an tAontas Eorpach EUR 1.2 billiún i gcúnamh fadtéarmach agus
éigeandála don tréimhse 2021-2025.
Bhí na toghcháin uachtaránachta is déanaí ar siúl i mí Mheán Fómhair 2019, fuair
Ashraf Ghani tromlach na vótaí (50.64 %) agus fuair sé an ceann is fearr ar Abdullah
Abdullah (39.52 %). Ar an 29 Feabhra 2020, shínigh na Stáit Aontaithe agus an Taliban,
in Doha, an Comhráiteas um Shíocháin idir an Afganastáin agus na Stáit Aontaithe,
comhaontú déthaobhach síochána nach raibh baint ag Rialtas na hAfganastáine leis.
Thug SAM agus ECAT gealltanas a dtrúpaí a tharraingt siar de réir a chéile agus
príosúnaigh a scaoileadh saor. Thug na Stáit Aontaithe gealltanas freisin tús a chur
le caidreamh taidhleoireachta le comhaltaí eile de Chomhairle Slándála na Náisiún
Aontaithe agus leis an Afganastáin chun go mbainfí comhaltaí den Taliban de liosta
smachtbhannaí na Náisiún Aontaithe.
Cuireadh tús leis an idirbheartaíocht síochána idir Rialtas na hAfganastáine agus an
Taliban in Doha i mí Mheán Fómhair 2020 d’fhonn na dálaí a bhunú le haghaidh
sos comhraic cuimsitheach agus socrú polaitiúil cuimsitheach. Tionóladh roinnt
comhdhálacha síochána in Doha, i Moscó agus in Iostanbúl in 2021, ach ní raibh
fothorthaí dearfacha orthu. Sáinníodh na cainteanna agus rinneadh an staid níos
measa mar thoradh ar dheighiltí inmheánacha laistigh den rialtas, thionchar phaindéim
COVID-19 agus staid dhaonnúil a bhí ag dul in olcas.
Ó mhí na Bealtaine 2021 i leith, níorbh fhada gur ghabh an Taliban ceannas ar chríocha
na tíre, ceann i ndiaidh a chéile. Ní raibh ach cur i gcoinne fánach ó fhórsaí slándála na
hAfganastáine, rud a d’fhag go raibh an Taliban in ann smacht a fháil ar an tír laistigh de
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cheithre mhí. Ar an 15 Lúnasa 2021, cúpla uair an chloig tar éis don Uachtarán Ghani
teitheadh ón tír chun dul ar deoraíocht go Dubai, ghlac an Taliban ceannas ar Chabúl.
Ar an 7 Meán Fómhair 2021, d’fhógair an Taliban rialtas sealadach, nach raibh ann
ach fir, d’ainneoin na ngealltanas a tugadh níos luaithe gur rialtas ionchuimsitheach a
bheadh sa rialtas nua. Ó shin i leith, tá sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine
á ndéanamh go leanúnach ag an Taliban, go háirithe i gcoinne na mban, na gcailíní
agus na mionlach.
Ar an 30 Lúnasa 2021, thug na Stáit Aontaithe agus ECAT a n-aistarraingt ón
Afganastáin chun críche níos luaithe ná mar a bhíothas ag súil leis de réir an
phrionsabail ‘i dteannta a chéile’, rud a chuir deireadh le Cogadh 2001-2021 san
Afganastáin, ach a d’fhág an tír in anord daonnúil. Chuaigh ábhair imní slándála na
hAfganastáine in olcas le tarraingt siar thrúpaí SAM agus ECAT.
Tá naisc éiginnte ag an Taliban le Al-Qaida agus an Stát Ioslamach, mar a thugtar
air, agus tá scoilt sa tír idir na pobail uirbeacha agus na pobail tuaithe. B’fhearr
le pobal uirbeach óg na hAfganastáine leanúint de bheith ina gcónaí sa tsochaí
réasúnta oscailte a bhfuil cur amach acu uirthi agus níl na mionlaigh eitneacha - na
Táidsíceastánaigh, na hÚisbéiceastánaigh agus na Hasáraigh - ag iarraidh a bheith á
rialú ag an Taliban.
Tar éis don Taliban ceannas a fháil, ba chúis mhór imní don Aontas Eorpach
go ndéanfaí bearta díoltais i gcoinne phearsanra slándála na hAfganastáine agus
i gcoinne daoine a bhí ag obair d’ambasáidí an Aontais agus bhunaigh AE cill
ghéarchéime thiomnaithe ina raibh breis is 100 ball foirne. I mí Lúnasa 2021, chuir
an chill tacaíocht ar fáil chun níos mó ná 17 500 duine a aslonnú ó Chabúl, lena n-
áirítear 4 100 náisiúnach Aontais agus 13 400 náisiúnach de chuid na hAfganastáine.
Bhí toscaireacht an Aontais in ann a foireann iomlán a aslonnú.
Tá an Afganastáin ar na tíortha is mó a bhraitheann ar chabhair ach tá tubaiste
dhaonnúil ag titim amach sa tír, rud a fhágann go bhfuil leath an daonra gan riachtanais
bhunúsacha, amhail bia, uisce agus cógais leighis. Anois ó tá níos mó ná trí mhilliún
duine easáitithe ina dtír féin agus níos mó ná dhá mhilliún dídeanaí agus iarrthóir
tearmainn sa Phacastáin agus san Iaráin, tá an staid dhaonnúil ag dul in olcas. Ag
Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Afganastáin, a tionóladh sa Ghinéiv an
13 Meán Fómhair 2021, gealladh USD 1.2 billiún do mhuintir na hAfganastáine, agus
ba é an tAontas Eorpach agus na Ballstáit a thug gealltanas maidir le USD 677 milliún
de. Ag cruinniú mullaigh G20 an 12 Deireadh Fómhair 2021, d’fhógair Uachtarán an
Choimisiúin, Ursula von der Leyen, pacáiste tacaíochta EUR 1 billiún don Afganastáin.
Is staid chorrach í i gcónaí agus rinneadh an scéal níos measa in 2022 de bharr
creathanna talún agus tuilte a tharla le déanaí; rinne an Coimisiún Eorpach EUR 1
mhilliún i gcistiú daonnúil a leithdháileadh ina ndiaidh chun aghaidh a thabhairt ar na
riachtanais ba mheasa. Bíonn teagmháil ag an Aontas Eorpach leis an Taliban i gcás
gnéithe praiticiúla amhail aslonnuithe agus oibríochtaí daonnúla; is trí thoscaireacht i
gCabúl atá á bainistiú ag SEGS a dhéanann sé a theagmhálacha a chomhordú.
Is cúis mhór imní don Aontas Eorpach gur athbhunaíodh éimíríocht Ioslamach ina
bhfuil córas dlí radacach sharia. Eascraíonn ceisteanna tromchúiseacha uaidh faoi
chaidreamh AE leis an Afganastáin amach anseo, caidreamh a bheidh ag brath ar an
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gcaoi ar féidir an méid a baineadh amach le 20 bliain anuas a chaomhnú. Ní mór aird
ar leith a thabhairt ar an méadú féideartha ar an sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta agus
ar an imirce idirnáisiúnta, agus ar an méadú ar gháinneáil ar dhrugaí.
Ar an 3 Meán Fómhair 2021, chomhaontaigh airí gnóthaí eachtracha an Aontais
Eorpaigh nach dtabharfadh an tAontas aitheantas don Taliban ach go mbeadh
caidreamh aige leis. Beidh leibhéal an chaidrimh sin ag brath ar iompar rialtas nua na
hAfganastáine, ar an ngealltanas a thug an Afganastáin nach mbeadh sí mar bhonn
don sceimhlitheoireacht, agus ar an urraim a thabharfaidh sí do chearta an duine, do
chearta na mban go háirithe, don smacht reachta agus do shaoirse na meán. Beidh an
caidreamh ag brath freisin ar rialtas ionchuimsitheach agus idirthréimhseach a bhunú,
ar shaor-rochtain d’oibrithe cabhrach daonnúla agus ar thiomantas an Taliban cead a
thabhairt do náisiúnaigh eachtrannacha agus d’Afganastánaigh imeacht as an tír.
Tar éis don Taliban ceannas a fháil, rinneadh sraith srianta a ath-fhorchur ar mhná
san Afganastáin i ndeireadh 2021 agus in 2022. Forfheidhmíodh rialacháin maidir le
héide agus tionscnaíodh dlíthe lena gcoisctear rochtain ar limistéir phoiblí do mhná
gan caomhnóir fireann a bheith in éineacht leo. Cé gur athoscail roinnt ollscoileanna
poiblí d’fhir agus do mhná i mí Feabhra 2022 agus gur athoscail scoileanna i mí an
Mhárta 2022 do bhliain acadúil nua, rinne an Taliban gealltanas faoina mbeadh cead
ag cailíní freastal ar an meánscoil, gealltanas a thug siad níos luaithe, a chur ar ceal.
Rinne sé difear do thart ar 1.1 milliún dalta. De réir an Bhainc Dhomhanda, mhéadaigh
rannpháirtíocht na mban san fhórsa saothair ó 15 % go 22 % le deich mbliana anuas.
Thit sí áfach ó chuaigh an Taliban i gceannas, agus tá srianta breise á bhforchur acu
ar shaorchead gluaiseachta na mban lasmuigh den áitreabh pearsanta ó chuaigh siad
i gcumhacht arís.
Tacaíonn Parlaimint na hEorpa le caibidlíochtaí ionchuimsitheacha laistigh den
Afganastáin mar réamhchoinníoll chun deireadh a chur le dhá scór bliain de bhás
agus de scrios, agus áitíonn sí go mbeidh na grúpaí polaitiúla uile agus an tsochaí
shibhialta rannpháirteach iontu. Ó fhómhar 2020, rinne an Pharlaimint na ráigeanna
foréigin a cháineadh arís agus arís eile agus, i rún uaithi ó mhí an Meithimh 2021
maidir leis an staid san Afganastáin, chuir sí in iúl gurbh údar imní di na hiarmhairtí
a bhain le trúpaí a bheith á dtarraingt siar agus í á iarraidh go nglacfaí straitéis
chuimsitheach maidir le comhar Aontais leis an Afganastáin amach anseo. I mí Iúil
2021, mí sula ndeachaigh an Taliban i gceannas, thionóil Toscaireacht Pharlaimint na
hEorpa don chaidreamh leis an Afganastáin (D-AF) 6ú cruinniú idirpharlaiminteach
AE-na hAfganastáine le hionadaithe ó Chomhthionól Náisiúnta na hAfganastáine.
Rinneadh dhá dhíospóireacht phainéil le linn an chruinnithe – ceann faoin bpróiseas
síochána agus an staid san Afganastáin tar éis do na trúpaí eachtrannacha tarraingt
siar agus ceann eile faoi ról na mban sa phróiseas síochána agus rannpháirtíochtaí
leis an Aontas sa todhchaí.
I mí Mheán Fómhair 2021, rith an Pharlaimint rún maidir leis an staid san Afganastáin,
inar cháin sí an ghabháil fhoréigneach a bhí déanta ag an Taliban. Chuir an Pharlaimint
a mórimní in iúl faoin todhchaí agus í ag seasamh le cinneadh an Aontais gan
aitheantas a thabhairt don rialtas Taliban. D’aithin sí freisin go mbeadh teagmháil
oibríochtúil leis an rialtas Taliban ag teastáil ar chúiseanna lóistíochta, oibríochtúla agus
daonnúla, agus í á iarraidh go ndéanfaí éascaíocht bhreise ar aslonnú shaoránaigh
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Aontais agus Afganastánaigh atá i mbaol agus an chabhair dhaonnúil a mhéadú
tuilleadh. Chuir an Pharlaimint, go háirithe a Toscaireacht don chaidreamh leis an
Afganastáin, in iúl gur ábhair imní di an ghéarchéim dhaonnúil agus eacnamaíoch agus
géarchéim na ndídeanaithe, ar géarchéimeanna iad a éilíonn conairí daonnúla agus
cur chuige straitéiseach don réigiún ar fad, lena n-áirítear an Phacastáin, an Iaráin agus
an Áise Láir.
D’eagraigh an Pharlaimint sraith ócáidí mar chuid den chomhdháil ardleibhéil
‘Laethanta Mhná na hAfganastáine’ i mí Feabhra 2022. Ar an 10 Márta 2022,
lainseáladh Fóram Cheannairí Mná na hAfganastáine trí bhíthin cruinniú fíorúil ar naisc
50 bean Afganastánach ar ceannairí iad leis ón Afganastáin agus ó áiteanna eile ar
domhan.
Is iomaí ráiteas atá eisithe ag an Aontas Eorpach i bhfabhar chearta na mban, amhail
ráiteas ó Joseph Borrell, Leasuachtarán an Choimisiúin/ Ardionadaí an Aontais do
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, i mí an Mhárta 2022, á iarraidh
go ndéanfaí meánscoileanna do chailíní a athoscailt láithreach. Ba mhar a chéile an
iarraidh i Ráiteas Airí Eachtracha G7. In Aibreán 2022, ghlac an Pharlaimint rún maidir
le staid chearta na mban ar Afganastánaigh iad, inar cáineadh an chinnidh ón Taliban
síneadh a chur leis an toirmeasc ar scolaíocht cailíní ó bhliain a seacht ar aghaidh agus
inar cuireadh in iúl gur saoth léi an mhian leanúnach atá acu mná a léirscriosadh den
saol poiblí agus na cearta is bunúsaí dá gcuid, lena n-áirítear rochtain ar oideachas,
obair, saorchead gluaiseachta agus cúram sláinte a bhaint díobh.
Tá caidreamh ag an Aontas Eorpach leis an Taliban i gcónaí, amhail a cuireadh i bhfios
go láidir le ráiteas SEGS i mí Lúnasa 2022 ar an staid bliain tar éis don Taliban ceannas
a ghlacadh, ráiteas ina gcuirtear béim ar thiomantas an Aontais Eorpaigh do phobal
na hAfganastáine.

AN BHANGLAIDÉIS

Téann an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Bhanglaidéis siar go 1973. Le
Comhaontú Comhair 2001 cumhdaítear trádáil, forbairt eacnamaíoch, cearta an duine,
dea-rialachas agus an comhshaol. Mar cheann de na Tíortha is Lú Forbairt (TLF),
tairbhíonn an Bhanglaidéis de chomhshocrú EBA an Aontais Eorpaigh, an córas trádála
is fabhraí a bhfuil fáil air faoi GSP AE. Táthar ag dréim leis an mBanglaidéis a bheith
ag imeacht óna stádas TLF faoi 2026. Tar éis idirthréimhse, thiocfadh deireadh ansin
le rochtain na tíre ar an scéim EBA.
Tá suas le EUR 690 milliún geallta ag an Aontas Eorpach faoi Chlár Ilbhliantúil
Táscach 2014-2020. Chuir sé i bhfios go láidir nach mór don Bhanglaidéis athchóirithe
beartais a dhéanamh chun a timpeallacht ghnó a fheabhsú agus tuilleadh trádála agus
infheistíochta a mhealladh. I mí Iúil 2019, sheol an tAontas dhá chlár sa Bhanglaidéis
trína ndírítear ar bhainistiú airgeadais phoiblí agus ar athchóirithe ar an tslándáil
shóisialta náisiúnta. Mar chuid den fhreagairt ó Fhoireann na hEorpa ar COVID-19,
leithdháil an tAontas EUR 113 mhilliún mar chosaint do shlí bheatha oibrithe sna
tionscail éadaigh agus leathair, tionscail sa Bhanglaidéis atá dírithe ar onnmhairí. Tá
clársceidealú AE don tréimhse 2021-2027 ailínithe leis an 8ú Clár Cúig Bliana (FYP)
lena gcumhdaítear 2020-2025.
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Is daonlathas parlaiminteach í an Bhanglaidéis ina mbíonn an chumhacht ag malartú
idir dhá pháirtí, Léig Awami (AL) agus Páirtí Náisiúnach na Banglaidéise (BNP). Is
ag AL a bhí an bua i dtoghcháin mhí na Nollag 2018. Tá an Bhanglaidéis ar an líon
beag tíortha a bhfuil Spriocanna Forbartha na Mílaoise bainte amach acu. Mar sin
féin is fadhbanna tromchúiseacha sa Bhanglaidéis i gcónaí iad cearta saothair agus
dalaí oibre, go háirithe i gceantair thionsclaíocha na monarchana éadaigh mórthimpeall
Dhaka. Bhí tionchar suntasach ag ráig COVID-19 ar an gcobhsaíocht eacnamaíoch
agus pholaitiúil. Bhuaigh AL a tríú téarma oifige as a chéile, a rachaidh in éag in 2023.
Táthar ag dréim le titim ar olltáirgeacht intíre (OTI) na Banglaidéise in 2022 mar thoradh
ar an ngéarchéim i ndiaidh ionradh na Rúise ar an Úcráin, méadú ar phraghsanna
tráchtearraí agus boilsciú. Ar an ábhar sin d’iarr an tír cúnamh airgeadais ón gCiste
Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI). Mhéadaigh go suntasach ar onnmhairí ball éadaigh
ón mBanglaidéis le blianta beaga anuas. Is rud coitianta iad timpistí agus dóiteáin
laistigh de mhonarchana agus ionaid oibre eile sa Bhanglaidéis, agus maraíodh suas
le 1 310 oibrí agus gortaíodh suas le 3 833 eile le deich mbliana anuas.
Ó mhí Lúnasa 2017, theith breis is 800 000 dídeanaí ar Róihinsí iad go dtí an
Bhanglaidéis chun éalú ó ghéarleanúint i Maenmar. Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh
ag an Aontas ar ghéarchéim na ndídeanaithe Róihinse, agus leithdháileadh déanta
aige ar bhreis is leath an EUR 280 milliún a bailíodh tar éis Chomhdháil Gealltanais
na Náisiún Aontaithe i mí Dheireadh Fómhair 2017. Ar dtús, leithdháil AE os cionn
EUR 150 milliún i gcabhair dhaonnúil, agus ina dhiaidh sin EUR 41 mhilliún in 2018,
EUR 35 mhilliún in 2019 agus EUR 31 mhilliún in 2020, go príomha chun tacú le
dídeanaithe Róihinse in Cox’s Bazar. Ar an 23 Feabhra 2021, d’fhógair an tAontas
Eorpach go ndéanfaí EUR 39 milliún de chabhair dhaonnúil a leithdháileadh thairis
sin ar an mBanglaidéis agus ar Mhaenmar. Dírítear na cistí ar riachtanais na bpobal
atá thíos le coimhlintí agus ar riachtanais na bpobal easáitithe, pobal Róihinse go
háirithe, a ndeachaigh a staid in olcas le linn phaindéim COVID-19. I bhfianaise a
bhfuil ag titim amach i Maenmar, ní dócha go mbeidh dídeanaithe Róihinse toilteanach
filleadh ar a gconlán féin. Is saincheist thábhachtach intíre í géarchéim na Róihinsí sa
tréimhse roimh thoghcháin 2023 i mBanglaidéis. Tá iarracht á déanamh ag rialtas na
Banglaidéise na Róihinsí a aisdúichiú, ach tá na dálaí i Maenmar ina gconstaic ar a
bhfilleadh i gcónaí.

SRÍ LANCA

Téann an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus Srí Lanca siar go Comhaontú
Comhair 1975, a uasghrádaíodh in 1995 trí Chomhaontú Comhair maidir le
Comhpháirtíocht agus Forbairt. Tugadh rochtain ar an Aontas Eorpach d’onnmhairí
Shrí Lanca faoi GSP+ i mí na Bealtaine 2017, mar dhreasacht chun athchóirithe
polaitiúla a dhéanamh agus chun coinbhinsiúin idirnáisiúnta ar chearta an duine,
chearta saothair, chosaint an chomhshaoil agus ar an dea-rialachas a chomhlíonadh.
Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag Parlaimint na hEorpa ar an dul chun cinn
atá déanta ag Srí Lanca maidir le critéir GSP+ a chomhlíonadh go héifeachtach.
Baineadh an bonn go mór de pheirspictíochtaí an cheartais idirthréimhsigh agus an
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athmhuintearais náisiúnta, ar dhá choinníoll bhunúsacha iad dar le Parlaimint na
hEorpa chun go mbeadh Srí Lanca i dteideal leas a bhaint as GSP+. .
Thug an tAontas cúnamh forbartha EUR 760 milliún do Shrí Lanca le deich mbliana
anuas. Is é an tAontas Eorpach an dara comhpháirtí trádala is mó atá ag Srí Lanca i
ndiaidh na Síne, agus an dara ceann scríbe onnmhairiúcháin is mó atá aige; b’ionann
an trádáil in earraí sa dá threo agus EUR 3 bhilliún in 2020, le comhardú trádála
EUR 1.2 billiún i bhfabhar Shrí Lanca.
Thionóil an tAontas Eorpach agus Srí Lanca a 24ú cruinniú den Choimisiún
Comhpháirteach i mí Feabhra 2022 sa Bhruiséil. Thug Srí Lanca nuashonrú ar an
dul chun cinn maidir le hathmhuintearas agus a institiúidí neamhspleácha, go háirithe
an Oifig um Dhaoine ar Iarraidh, an Oifig um Leorghníomh, an Oifig um Aontas
Náisiúnta agus Athmhuintearas agus Coimisiún Shrí Lanca um Chearta an Duine.
Mhol an tAontas go láidir do Shrí Lanca leanúint de chomhar agus caidreamh a
bhunú leis an gComhairle um Chearta an Duine agus na sásraí atá aici. Rinne
an Coimisiún Comhpháirteach na conclúidí ón Meitheal um Thrádáil agus Comhar
Eacnamaíoch a tionóladh i mí Eanáir 2022 a mheas. Bhí Srí Lanca buíoch as
rannchuidiú fiúntach an chórais GSP+ d’fhorbairt inbhuanaithe na tíre. D’athbhreithnigh
an dá thaobh mar a raibh 27 gcoinbhinsiún idirnáisiúnta á gcomhlíonadh ag Srí
Lanca, ar coinbhinsiúin iad a bhaineann le cearta an duine, cearta saothair, cosaint
an chomhshaoil agus dea-rialachas agus a chumhdaítear faoin scéim GSP+. Rinne
an Coimisiún Comhpháirteach plé freisin ar na conclúidí ón Meitheal um Chomhar
Forbraíochta, a tháinig le chéile an 2 Feabhra 2022 chun tosaíochtaí Chlár Ilbhliantúil
Táscach AE (MIP) do 2021-2027 a phlé.
Ó 1983 go 2009 d’fhulaing Srí Lanca cogadh cathartha idir an rialtas, a raibh na
Siolónaigh i gceannas air, agus Tíogair Shaortha Tamil Eelam. Bhuaigh Gotabaya
Rajapaksa na toghcháin uachtaránachta i mí na Samhna 2019 agus cheap sé a
dheartháir, an t-iarUachtarán Mahinda Rajapaksa, ina phríomh-aire nua. Bhuaigh
Comhghuaillíocht Saoirse Phobal Shrí Lanca, comhaontas pháirtí an uachtaráin, bua
suntasach sna toghcháin pharlaiminteacha a reáchtáladh i mí Lúnasa 2020. Ba é
Gotabaya Rajapaksa a chuir a dheartháir, Mahinda Rajapaksa, faoi mhionn. I mí
Mheán Fómhair 2020, tugadh isteach an 20ú bille leasaitheach, bille conspóideach,
lenar neartaíodh cumhachtaí feidhmiúcháin an uachtaráin agus lenar lagaíodh róil an
phríomh-aire agus na parlaiminte.
Bhí léirsithe ollmhóra ann in 2022, mar thoradh ar an ngéarchéim eacnamaíoch ba
mheasa dar fhulaing an tír riamh. Spreagadh círéibeacha nach bhfacthas a leithéidí
cheana mar thoradh ar phraghsanna arda ar thráchtearraí agus ganntanais tráchtearraí
bunúsacha agus fuinnimh. Cuireadh tús leis na hagóidí i mí Aibreáin 2022, nuair a
ghlac na céadta míle duine páirt in agóidí, a bhí síochánta tríd is tríd, ina rabhthas á
éileamh go n-éireodh an tUachtarán Rajapaksa as. I mí Iúil 2022, rinne na mílte daoine
ruathar ar a áras cónaithe oifigiúil, agus theith an tUachtarán ar eitleán míleata go dtí
Oileáin Mhaildíve ar dtús agus go Singeapór ansin. D’éirigh an tUachtarán, Gotabaya
Rajapaksa, as agus d’éirigh an Príomh-Aire, Mahinda Rajapaksa, as freisin.
Toghadh Ranil Wickremesinghe ina uachtarán nua an 20 Iúil 2022. Cheap sé
Dinesh Gunawardena ina phríomh-aire nua an 22 Iúil 2022. Ó rinne uachtarán de
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Wickremesinghe, tá grúpaí um chearta an duine ag cur i leith an rialtais go bhfuil siad
an-dian ar agóideoirí. Coinníodh na dosaein agóideoirí le roinnt seachtainí anuas agus
scaoileadh a bhformhór amach ar bhannaí ó shin.
Mhainnigh Srí Lanca ar a fhiachas den chéad uair ina stair agus chomhaontaigh sé
clar nua le CAI chun tacaíocht a thabhairt don chobhsaíocht mhaicreacnamaíoch agus
d’inbhuanaitheacht an fhiachais. D’fhill Gotabaya Rajapaksa, an tIar-Uachtarán, ar an
tír. Leagann na Srí Lancaigh an milleán ar a rialtas siúd as an ngéarchéim eacnamaíoch
ba mheasa riamh i stair an oileáin. Chlis ar na cúlchistí airgeadra iasachta, rud a
thug ganntanais thubaisteacha bia agus breosla. I mí Mheán Fómhair 2022, tháinig
rialtas Shrí Lanca ar réamhchomhaontú le CAI la haghaidh iasacht USD 2.9 billiún.
Bheadh sé ag brath ar an iliomad coinníollacha, lena n-áirítear athchóirithe fioscacha
agus athstruchtúrú fhiachas Shrí Lanca, USD 51 bhilliún, lena chreidiúnaithe. Tá
dúshláin eile roimh an rialtas agus iad ag féachaint le cur ina luí ar dhaoine nach mór
príomhsheirbhísí earnála poiblí a phríobháidiú mar chuid dá iarrachtaí borradh a chur
faoin ioncam.

NEIPEAL

Téann an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus Neipeal siar go 1973 agus é
bunaithe ar Chomhaontú Comhair 1996. Ó tá beagnach an ceathrú cuid den daonra
ag maireachtáil ar níos lú ná dhá USD sa lá, bíonn Neipeal ag brath ar chabhair
sheachtrach le haghaidh 25 % dá bhuiséad. Tá an tAontas ar na deontóirí cabhrach um
fhorbairt is mó atá ag Neipeal agus rinne sé a chabhair um fhorbairt a mhéadú faoi thrí
go EUR 360 milliún do 2014-2020. D’athdhearbhaigh an tAontas freisin a thábhachtaí
atá sé go mbainfeadh Neipeal leas níos mó as na fabhair thrádála a thugtar dó faoi
scéim EBA.
Is i mí na Samhna 2021 a tháinig Coimisiún Comhpháirteach AE-Neipeal le chéile den
uair dheireanach. Ag an gcruinniú sin, a Fho-choimisiún um Chomhar Forbraíochta,
Neipeal agus an tAontas Eorpach a gcomhar leanúnach. Chomh maith le Plean
Forbartha Náisiúnta (NDP) Neipeal 2019-2024, tugann an tAontas Eorpach tacaíocht
do Neipeal faoi láthair faoi MIP 2021-2027, MIP nua, ina leagtar amach trí réimse
tosaíochta comhair: fás glas ionchuimsitheach, forbairt chaipitil dhaonna agus dea-
rialachas. Tá na réimsí tosaíochta sin ailínithe freisin le straitéisí domhanda AE,
amhail an straitéis um chomhar sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach, an Tionscnamh
Téarnaimh Dhomhanda agus an Plean Gníomhaíochta maidir le Comhionannas Inscne
agus Cumhachtú na mBan i nGníomhaíocht Sheachtrach 2021–2025 (GAP III).
Leithdháileadh méid iomlán EUR 209 milliún do 2021-2024.
I mí Aibreáin 2020, d’ullmhaigh an tAontas pacáiste tacaíochta EUR 75 mhilliún do
Neipeal, a ceapadh chun tionchar COVID-19 a mhaolú agus geilleagar Neipeal agus an
t-éileamh ar shaothar a spreagadh, agus ar an gcaoi sin tacaíocht a thabhairt d’ioncam
daoine aonair i dtír arb í an éagothroime shubstaintiúil idir na sainaicmí uachtaracha
agus na sainaicmí is ísle, agus pobail imeallaithe amhail na Madhesi, an phríomhthréith
a bhaineann léi.
An 23 Eanáir 2020, thionóil Neipeal toghcháin don Tionól Náisiúnta. Fuair Páirtí
Cumannach Neipeal (NCP), a bhí i gceannas, 16 shuíochán agus bhuaigh Páirtí
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Rastriya Janata (RJP-N) 2 shuíochán. Tá Neipeal á bhualadh ag míshocracht pholaitiúil
ó mhí na Nollag 2020, nuair a rinne an t-uachtarán, ar mholadh ón bPríomh-Aire, an
Pharlaimint a lánscor chun toghcháin luatha a ghairm. Thug an Chúirt Uachtarach
an pharlaimint as ais i mí Feabhra 2021, ach chaill an rialtas rún mímhuiníne i mí
na Bealtaine 2021. Leanadh den suaitheadh polaitiúil agus bhí tréimhse ardleibhéil
éagobhsaíochta polaitiúla ann in 2022 nuair a rinneadh an pharlaimint a lánscor agus
nuair a thug an Chúirt Uachtarach ar ais arís í. Bhí olltoghcháin le bheith ann an 20
Samhain 2022.
Rinne na praghsanna arda domhanda ar ola agus tráchtearraí difear do na praghsanna
do thomhaltóirí i Neipeal, agus riosca á chruthú acu don chobhsaíocht pholaitiúil, óir
d’fhéadfadh corraíl agus agóidí a bheith mar thoradh air, lena n-áirítear éilimh go
ndéanfaí an mhonarcacht Hiondúch a thabhairt ar ais. Bhí sin á éileamh ag Páirtí
Prajatantra, páirtí Hiondúch, a bhí ag súil lena ionchais thoghcháin a fheabhsú sna
holltoghcháin i mí na Samhna 2022. Is córas toghcháin measctha atá i Neipeal, ‘an
chéad duine thar an líne’ mar aon le hionadaíocht chionmhar, rud a fhágann gur
deacair sainordú tromlaigh a bhaint amach. Gach seans ar an ábhar sin go mbeidh ar
na páirtithe polaitiúla comhrialtas a chruthú ina mbeidh comhaontuithe le comhroinnt
cumhachta, mar is dual i Neipeal.
Tá an tSín agus an India in iomaíocht le chéile chun tionchar a ghnóthú sa tír. Ar
na dúshláin is mó tá réiteach síochánta a fháil ar an tsáinn pholaitiúil trí athchóiriú
a dhéanamh ar an mbunreacht, nach mór a leasú chun freastal ar leasanna na
nDalatach agus na mionlach eitneach, go háirithe na Madhesi in Terai, agus chun
cearta shaoránaigh Neipeal atá ar imirce thar lear a ráthú.
Theip ar an rialtas ceartas idirthréimhseach a sholáthar d’íospartaigh na sáruithe
ar chearta an duine le linn an chogaidh chathartha. I mí Aibreáin 2020, mhol an
Chúirt Uachtarach sainordú Choimisiún Neipeal um Fhírinne agus Athmhuintearas a
leasú chun saoirse ó phionós a chosc. Bunaíodh an Coimisiún um Fhírinne agus um
Athmhuintearas, le gníomh reachtach in 2014, ach is beag éifeacht atá aige go dtí
seo, ionas go bhfuil an tsaoirse ó phionós i réim i gcónaí. Deonaíodh maithiúnas as
coireanna amhail céastóireacht agus gníomhartha foréigin ghnéasaigh agus drochíde
fhisiciúil. In 2014, bhunaigh an rialtas an Coimisiún um Fhuadaigh Fhorfheidhmithe
freisin, chun fuadach forfheidhmithe a rinneadh ar dhaoine le linn na coinbhleachta
armtha a imscrúdú agus an pobal a chur ar an eolas faoinar tharla, de mheon an
chomhaontaithe síochána. I mí Feabhra 2015, d’ordaigh an Chúirt Uachtarach leasú
ar an ngníomh, ach d’achainigh an rialtas chun an rialú sin a chur ar ceal. Ar an 26
Aibreán 2020, dhiúltaigh an Chúirt Uachtarach don achainí, á athdhearbhú sa tslí sin
a thábhachtaí atá sásraí cothroma ceartais san idirthréimhse. Chuir eagraíochtaí um
chearta an duine in iúl gur gheal leo cinneadh Aibreán 2020 ón gCúirt Uachtarach
maidir lena riachtanaí a bhí sé an dlí idirthréimhseach ceartais a leasú. I mí Iúil 2022
thíolaic an rialtas bille chun na dlíthe a bhí ann cheana a leasú, ach is dóigh le
Amnesty International agus Human Rights Watch nach bhfuil an bille atáthar a mholadh
i gcomhréir leis an gcinneadh ón gCúirt Uachtarach agus go gcruthófaí deacrachtaí
leis maidir le ciontóirí a ionchúiseamh, nó nárbh fhéidir é a dhéanamh in aon chor.
Thug Toscaireacht na Parlaiminte um Chaidreamh leis an Áise Theas cuairt ar an
mBútáin i mí Mheán Fómhair 2022 chun measúnú a dhéanamh ar chaidreamh Neipeal
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leis an Aontas Eorpach, an príomhdheontóir comhair atá aige. Ón uair go bhféadfadh
sé go n-imeoidh Neipeal ar aghaidh óna stádas TLF faoi 2026, chuir an Pharlaimint in
iúl gur gheal léi go bhfuil daingniú déanta aige cheana féin ar an gcuid is mó de na 27
gcroíchoinbhinsiún a cheanglaítear chun iarratas le haghaidh GSP+ a dhéanamh.

AN BHÚTÁIN

Bhí an Bhútáin scoite amach ón saol mór ar feadh na gcéadta bliain, ach tá sí ag dul in
oiriúint don domhandú agus ag neartú a geilleagair, agus a traidisiúin ársa á gcaomhnú
aici ag an am céanna. Rinne sí aistriú síochánta chuig daonlathas parlaiminteach
faoin mbunreacht a glacadh in 2008, lenar ráthaíodh scaradh na gcumhachtaí faoi
mhonarcacht bhunreachtúil. Tacaíonn an tAontas Eorpach le neamhspleáchas iomlán
na Bútáine óna comharsana cumhachtacha – an India agus an tSín – agus creideann
sé go láidir gur cheart go mbeadh an tír in ann a beartas slándála agus eachtrach
féin a cheapadh, agus aitheantas á thabhairt aige do na hábhair imní atá fós ann faoi
chailleadh ceannasachta mar gheall ar shuíomh geografach na Bútáine.
Rinne Clár Ilbhliantúil Táscach AE 2014-2020 EUR 49.3 milliún i gcabhair a
leithdháileadh ar an mBútáin. Tá láithreacht láidir ag an Aontas Eorpach sa Bhútáin
ó 1982 i leith, agus é ag saothrú chun bochtaineacht a laghdú, daonlathú agus dea-
rialachas a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt don talmhaíocht inbhuanaithe
agus d’acmhainní nádúrtha in-athnuaite. An 24 Bealtaine 2018, lainseáladh Tionscadal
Tacaíochta Trádála nua idir an tAontas Eorpach agus an Bhútáin arb é is aidhm dó
breisiú luacha, naisc leis an margadh agus an creat rialála trádála agus infheistíochta
a fheabhsú.
Idir 2017 agus 2022, cuireadh tuairim is EUR 21.5 milliún i leataobh chun tacú leis
an talmhaíocht inbhuanaithe, leis an bhforaoiseacht agus leis an athrú aeráide. Ina
theannta sin, mar fhreagairt ar na riachtanais a tháinig chun cinn le linn phaindéim
COVID-19, leithdháil AE EUR 4.5 milliún breise in 2020.
Tugann an MIP reatha 2021-2027 tacaíocht don Bhútáin i gcónaí agus é ailínithe leis
an 12ú FYP 2018-2023; díríonn sé ar thrí réimse tosaíochta: athrú aeráide agus fás
glas ar mhaithe le hathléimneacht na Bútáine; dea-rialachas ar mhaithe le forbairt
shocheacnamaíoch ionchuimsitheach; agus aistriú digiteach, spreagadh ar son an
athraithe san oideachas agus sna seirbhísí poiblí. Leithdháileadh méid iomlán EUR 31
mhilliún don tréimhse tosaigh 2021-2024.
Rinne AE agus an Bhútáin a 10ú comhairliúcháin fhoirmiúla a thionól sa Bhruiséil i
mí Feabhra 2022, áit ar athbhreithnigh siad a gcomhar leanúnach. Rinne an Bhútáin
príomhghníomhaíochtaí a bhí á saothrú aici a chur i láthair chun a áirithiú go n-
imeoidh sí ar aghaidh go réidh ón gcatagóir TLF, imeacht ar aghaidh atá sceidealta le
haghaidh 2023. Léirigh an tAontas Eorpach agus an Bhútáin go raibh siad sásta gur
daingníodh an creatchomhaontú idir an Bhútáin agus an Banc Eorpach Infheistíochta
(BEI) lena réiteofaí an bealach i dtreo maoiniú lamháltais ó BEI le haghaidh tionscadal
forbraíochta sa Bhútáin. D’athdhearbhaigh an tAontas a thacaíocht do bhearta
forbraíochta na Bútáine agus thairg sé rochtain le breis fabhair ar mhargaí AE a
dheonú, faoi GSP+, a luaithe a dhéanfaidh an Bhútáin na coinníollacha riachtanacha
a chomhlíonadh. Thíolaic an tAontas Eorpach Global Gateway, beart nua an Aontais
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le haghaidh mórinfheistíocht san fhorbairt bonneagair ar fud an domhain, ar beart é
a lainseáladh i mí na Nollag 2021 agus lena n-uasdátaítear Straitéis 2018 an Aontais
Eorpaigh maidir leis an Eoraip agus an Áise a chónascadh. Tá cumhdach domhanda
aige agus sprioc infheistíochta EUR 300 billiún faoi 2027 leagtha amach aige. Mhol
an tAontas an tír Himiléach as a cuid gníomhaíochtaí chun forbairt inbhuanaithe,
ísealcharbóin agus aeráidseasmhach a áirithiú. Thug an tAontas dá aire freisin go bhfuil
céimeanna suntasacha déanta ag an mBútáin chun cearta leanaí agus ban a chosaint
agus chun comhionannas inscne a chothú. Go suntasach, rinne Parlaimint na Bútáine
an homaighnéasacht a dhíchoiriúlú i mí na Nollag 2020.
Is daonlathas nua í an Bhútáin, ina bhfuil teaghlach ríoga i gceannas, agus ina
mbeidh an próiseas daonlathach le daingniú. Chuidigh leithlis na Bútáine agus a
tuiscint dá leochaileacht chun féiniúlacht náisiúnta shainiúil a chruthú atá bunaithe ar
chaomhnú a reiligiúin, a comhshaoil agus a cultúir. Braitear gur bunriachtanas é cultúr
na tíre a chaomhnú. Léirítear oidhreacht chultúrtha na Bútáine trí bhíthin Ollsástacht
Náisiúnta [Gross National Happiness (GNH)], i gcomhréir lena cultúr spioradálta
Budach. Trí bhíthin GNH déantar luachanna amhail síocháin, neamhfhoréigean, atrua
agus caoinfhulaingt a chur chun cinn. Cumhdaítear GNH i mBunreacht 2008; is
fealsúnacht forbraíochta atá ann a bhaineann leas as innéacs chun leibhéal na
forbartha eacnamaíche sa tír, mar aon le leibhéal dea-bhail agus sástachta an daonra,
a thomhas. Aithníodh GNH i rún NA in 2011 agus baineann réimsí eagsúla leis:
dea-bhail shíceolaíoch, caighdeán maireachtála, dea-rialachas, sláinte, oideachas,
beocht phobail, ilghnéitheacht chultúrtha, úsáid ama, éagsúlacht éiceolaíoch agus
athléimneacht. Tacaíonn an Pharlaimint le beartas comhshaoil na Bútáine, a fhéachann
le bithéagsúlacht na tíre a chaomhnú – bithéagsúlacht a bhfuil leochaileacht faoi leith
aici don athrú aeráide – agus le cosc a chur ar gach cineál díghrádaithe éiceolaíochta,
i gcomhréir le coincheap an GNH.
Thug Toscaireacht na Parlaiminte um Chaidreamh leis an Áise Theas cuairt ar
an mBútáin i mí Mheán Fómhair 2022 chun measúnú a dhéanamh ar fhorbairt
eacnamaíoch na tíre, a imeoidh ar aghaidh ó stádas TLF faoi mhí na Nollag 2023. Is é
sin, ní bheidh an Bhútáin in ann tairbhiú de scéim EBA an Aontais Eorpaigh a thuilleadh.
Tá an Bhutáin ag cuimhneamh ar iarratas GSP+ a dhéanamh, ach dealraíonn sé gur
ar éigean a bheidh ar chumas na Bútáine na 27 gcroíchoinbhinsiún idirnáisiúnta a
cheanglaítear a bheith sínithe agus daingnithe aici in am.

OILEÁIN MHAILDÍVE

Cé nach bhfuil aon chomhaontú comhair i bhfeidhm le hOileáin Mhaldíve go fóill, tugann
an tAontas Eorpach tacaíocht chomhair le haghaidh pobail tuaithe, don turasóireacht
agus chun maolú ar an athrú aeráide. I mí Iúil 2018, ghlac Comhairle Gnóthaí
Eachtracha AE creat le haghaidh bearta sriantacha spriocdhírithe i gcoinne daoine
agus eintitis atá freagrach as an mbonn a bhaint den smacht reatha nó bac a chur
ar réiteach polaitiúil ionchuimsitheach in Oileáin Mhaildíve agus i gcoinne daoine
agus eintitis atá freagrach as sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine. Chinn
Comhairle an Aontais Eorpaigh i mí Aibreán 2021 tús a chur leis an gcaibidlíocht
maidir le Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir an tAontas Eorpach
agus Oileáin Mhaildíve, cloch mhíle thábhachtach sa chaidreamh déthaobhach le
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hOileáin Mhaildíve. I mí Mheán Fómhair 2021, tionóladh an dara Cruinniú d’Oifigigh
Shinsearacha idir AE agus Oileáin Mhaildíve sa Bhruiséil chun a gcaidreamh a threisiú,
lena n-áirítear comhoibriú sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach.
Tá Oileáin Mhaildíve leochaileach don athrú aeráide agus neamhchosanta ar leibhéil
na mara atá ag ardú agus ar chreimeadh cósta, atá ina bhagairt mhór d’inmharthanacht
na tíre. Tá sé beartaithe ag Parlaimint Oileáin Mhaildíve an chéad Ghníomh um an
Aeráid a bhí aici riamh a bhunú, a leagfaidh síos teorainneacha le truailliú, agus
bearta a ghlacadh chun an comhshaol a chosaint agus chun cuidiú le hathghiniúint
an chomhshaoil. Tá méadú de bheagnach ceithre mhilliméadar in aghaidh na bliana i
bpríomhchathair Malé léirithe i dtaifid le 20 bliain anuas agus méadú réamh-mheasta
de 40-50 ceintiméadar faoi 2100. Leanann as sin creimeadh trá, tuilte, méadú ar
shalandú an screamhuisce agus aimsir dhothuartha, atá ina gcúis le tuilte agus
triomaigh cheana féin. Ós rud é go bhfuil 80 % de mhuintir Oileáin Mhaildíve ina gcónaí
laistigh de 100 méadar den fharraige, is bagairt mhór é tionchar fisiciúil na n-athruithe
sin.
Tá fadhbanna eile sa tír freisin, amhail dífhostaíocht ard i measc na n-óg, foréigean
drong agus andúil i ndrugaí. Tá an chorraíl pholaitiúil agus shibhialta ag dul i méid
ó d’éirigh le ceannaire an fhreasúra, Mohamed Solih, an ceann is fearr a fháil ar iar-
Uachtarán Abdulla Yameen Abdul Gayoom i mí Mheán Fómhair 2018. Reáchtáladh
toghcháin pharlaiminteacha in Oileáin Mhaildíve i mí Aibreáin 2019. Bhí ollbhua ag
Páirtí Daonlathach Oileáin Mhaildíve, páirtí Mohamed Solih; bhuaigh siad 65 de na
87 suíochán i Majlis an Phobail. I mí na Bealtaine 2021, rinneadh iarUachtarán
Mohammed Nasheed, dlúthchara leis an Uachtarán Solih agus spéicéir na parlaiminte,
a ghortú go dona in ionsaí buama. Thacaigh an Pharlaimint go mór leis an bpróiseas
maidir le comhdhlúthú daonlathach in Oileáin Mhaildíve. Seasfaidh an tUachtarán
Ibrahim Mohamed Solih sa toghchán in 2023 ar ardán in éineacht le dhá shainfhaicsean
i bPáirtí Daonlathach Oileáin Mhaildíve, an páirtí ceannasach. Tá iarrachtaí an rialtais
faoi láthair dírithe ar bhorradh a chur faoin ngeilleagar, faoi earnáil na turasóireachta
go háirithe, agus ar an gcaidreamh leis an India maidir le bonneagar agus tacaíocht
airgeadais a fheabhsú.
D’imigh Oileáin Mhaildíve ar aghaidh ó chatagóir TLF in 2011 agus d’éirigh leo stádas
uas-mheánioncaim a bhaint amach in 2013. Tá an geilleagar bunaithe go príomha
ar thurasóireacht agus ar iascaigh. Is é an tAontas Eorpach an ceathrú comhpháirtí
trádála is mó atá ag Oileáin Mhaildíve, b’ionann a dtrádáil leis an Aontas agus thart ar
10% dá dtrádáil iomlán in earraí in 2019.
Ós rud é gurb ionann an turasóireacht agus 70 % de OTI, bhí tionchar an-mhór
ag paindéim COVID-19 ar gheilleagar Oileán Mhaildíve. Chuir an tAontas Eorpach
EUR 3 mhilliún ar fáil i mí Aibreáin 2020 chun tacú le bearta chun maolú a dhéanamh
ar mhórthionchar COVID-19 ar earnáil na turasóireachta. D’fhógair BEI iasacht
EUR 20 milliún chun tacú le bearta téarnaimh.
I mí Lúnasa 2021, d’aontaigh an tAontas EUR 2 milliún de chúnamh saor in aisce a
chur ar fáil chun tionscal na dtithe aíochta agus an tionscail ‘cónaí ar bord’ a fhorbairt
in Oileáin Mhaildíve faoin tionscadal ‘Tacaíocht AE do Théarnamh Athléimneach
Thionscal Turasóireachta na FBManna (fiontair bheaga agus mheánmhéide) in Oileáin
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Mhaildíve’. Tá an chabhair sin á cur ar fáil chun cabhrú le FBManna Oileáin Mhaildíve
i dtionscal na turasóireachta geilleagar athléimneach a thógáil tar éis na dtreampán a
bhí ann mar gheall ar phaindéim COVID-19.

Jorge Soutullo / Stefania Gazzina / Walter Masur / Cristina Stanculescu
10/2022
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