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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an mbeartas iomaíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2131(INI))
Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe 
Airteagail 101 go 109 de,

– ag féachaint do na rialacha, na treoirlínte, na rúin, na comhairliúcháin phoiblí, na 
teachtaireachtaí agus na doiciméid ábhartha ón gCoimisiún maidir leis an iomaíocht,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 15 Iúil 2019 maidir le Beartas Iomaíochta 
2018 (COM(2019)0339) chomh maith leis an doiciméad inmheánach oibre de chuid an 
Choimisiúin ón dáta céanna atá ag gabháil leis,

– ag féachaint dá rún an 21 Eanáir 2019 ar an Tuarascáil Bhliantúil ar Bheartas 
Iomaíochta an Aontais Eorpaigh1,

– ag féachaint do litir mhisin an 10 Meán Fómhair 2019 ón Uachtarán toghaí Ursula von 
der Leyen chuig Margrethe Vestager,

– ag féachaint do na freagraí i scríbhinn agus ó bhéal ón gCoimisinéir ainmnithe 
Margrethe Vestager ag an éisteacht a thug Parlaimint na hEorpa an 8 Deireadh 
Fómhair 2019,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le státchabhair atá 
neamhdhleathach agus neamh-chomhoiriúnach leis an margadh inmheánach a 
aisghabháil (2019/C 247/01),

 ag féachaint do Threoir (AE) 2019/1 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le húdaráis iomaíochta na mBallstát a chumhachtú le bheith ina 
bhforfheidhmitheoirí níos éifeachtaí agus chun dea-fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh a áirithiú2,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun 
cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne3,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Nollaig 
2019 ar an tuarascáil ón gCoimisiún an 15 Iúil 2019 maidir le Beartas Iomaíochta 2018,

 ag féachaint don dréacht-tuairim ó Choiste na Réigiún an 5 Nollaig 2019 ar an 
tuarascáil ón gCoimisiún an 15 Iúil 2019 maidir le Beartas Iomaíochta 2018,

 ag féachaint do thuarascáil an 2 Aibreán 2019 ó shaineolaithe ardleibhéil an 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0062.
2 IO L 11, 14.1.2019, lch. 3.
3 IO L 186, 11.7.2019, lch. 57.
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Choimisiúin dar teideal ‘Beartas iomaíochta don ré dhigiteach’,

 ag féachaint do Réamhthuairim an 26 Márta 2014 ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint 
Sonraí dar teideal ‘Príobháideachas agus iomaíochas i ré na mórshonraí: An t-
idirghníomhú idir cosaint sonraí, dlí na hiomaíochta agus cosaint an tomhaltóra sa 
Gheilleagar Digiteach’ agus Tuairim 8/20169 an 23 Meán Fómhair 2016 ón Maoirseoir 
Eorpach ar Chosaint Sonraí dar teideal ‘Forfheidhmiú comhleanúnach ar chearta 
bunúsacha i ré na mórshonraí’,

 ag féachaint do Ráiteas an 29 Lúnasa 2018 ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí 
maidir leis na tionchair atá ag cosaint sonraí ar dhlúthú eacnamaíoch,

 ag féachaint don litir an 4 Feabhra 2020 a sheol Airí Eacnamaíocha agus Airgeadais na 
Fraince, na Gearmáine, na hIodáile agus na Polainne chuig an gCoimisinéir Margrethe 
Vestager,

 ag féachaint don togra ón bhFrainc, ón nGearmáin agus ón bPolainn an 4 Iúil 2019 dar 
teideal ‘Le haghaidh Beartas Iomaíochta Eorpach atá nuachóirithe’,

 ag féachaint don tuarascáil ó 2019 ó Bhiúró Eorpach na gCumann Tomhaltóirí dar 
teideal ‘Ról an Bheartais Iomaíochta i nDea-Bhail Tomhaltóirí sa Ré Dhigiteach’,

 ag féachaint do chinneadh an Choimisiúin an 7 Eanáir 2019 na seacht sraith de rialacha 
státchabhrach an Aontais (tionscnamh i dtaca le Nuachóiriú a dhéanamh ar Státchabhair 
2014-2020) a fhadú go dtí deireadh 2022 agus chun meastóireachtaí a sheoladh idir an 
dá linn,

 ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 22 Márta agus an 27 Bealtaine 
2019,

 ag féachaint don dearbhú ó 18 mBallstát le linn an séú cruinniú aireachta a bhí ag 
“Meitheal Chairde an Tionscail” an 18 Nollaig 2018,

 ag féachaint don tuarascáil ón bhFóram Straitéiseach le haghaidh Tionscadail 
Thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne dar teideal ‘Luachshlabhraí 
straitéiseach a neartú le haghaidh tionscal AE atá ullamh don todhchaí’,

 ag féachaint don athbhreithniú atá á dhéanamh faoi láthair ar na treoirlínte maidir le 
comhar cothrománach,

 ag féachaint don chomhairliúchán poiblí atá ar bun faoi láthair maidir le rialacháin 
chothrománacha blocdhíolúine,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Iúil 
2018 dar teideal “I dtreo creat dlíthiúil iomchuí Eorpach d’fhiontair an gheilleagair 
shóisialta” (INT871),

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ón gCoiste um 
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Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe,

– ag féachaint don litir ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an 
Tomhaltóra,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0022/2020),

A. de bhrí go gcaithfidh an iomaíocht agus forfheidhmiú éifeachtach ar an mbeartas 
iomaíochta a bheith thairbhiúil do shaoránaigh uile AE, go háirithe iad sin atá i staid lag 
tomhaltóra, agus fós go gcaithfidh sé nuáil agus iomaíocht chothrom a chur chun cinn i 
measc gnólachtaí atá ag oibriú sa mhargadh aonair, go háirithe trína áirithiú go mbeidh 
an deis ag fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) dul in iomaíocht ar bhonn 
cothrom;

B. de bhrí go gcaithfear an beartas iomaíochta a oiriúnú chun dul i ngleic le dúshláin 
dhigiteacha, éiceolaíocha, geopholaitiúla, tionsclaíocha agus sóisialta agus go gcaithfidh 
sé a bheith ag teacht leis na tosaíochtaí a bhfuil cuntas orthu sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip agus i gcuspóirí Chomhaontú Pháras, chun machaire comhréidh a áirithiú sna 
hearnálacha uile mar chloch choirnéil de chuid gheilleagar margaidh sóisialta an 
Aontais agus fós fiontair sa gheilleagar sóisialta a chur san áireamh;

C. de bhrí go gcuidíonn comhar domhanda i dtaca le forfheidhmiú na hiomaíochta le 
neamhréireachtaí a sheachaint sna leigheasanna agus na torthaí a bhíonn i gceist de 
dhroim gníomhaíochtaí forfheidhmithe agus go gcuidíonn sé le gnólachtaí a gcostais 
chomhlíontachta a laghdú;

D. de bhrí, i margaí digiteacha atá ag gluaiseacht go mear, go bhféadfadh an beartas 
iomaíochta a bheith fíormhall i gcásanna áirithe agus dá bhrí sin go mbeadh an baol ann 
go mbeidís neamhéifeachtach a mhéid a bhaineann le leigheas a fháil ar chlistí 
sistéamacha sa mhargadh agus le hiomaíocht a thionscnamh an athuair; de bhrí go 
bhféadfadh rialáil agus faireachán ex ante a bheith tairbhiúil chun formhaoirseacht níos 
éifeachtaí a áirithiú;

E. de bhrí gur cheart go mbeadh na húdaráis iomaíochta Eorpacha chomh hairdeallach 
céanna ar mhaithe le fo-fhorfheidhmiú sna margaí digiteacha a sheachaint, mar go 
bhfuil na margaí digiteacha faichilleach faoin ró-fhorfheidhmiú;

F. de bhrí gurb é cuspóir príomha bheartas iomaíochta AE é saobhadh iomaíochta a 
sheachaint chun sláine an mhargaidh inmheánaigh a chaomhnú agus chun tomhaltóirí a 
chosaint;

G. de bhrí go bhfuil sé léirithe i scannail, imscrúduithe agus fianaise a bhaineann le sonraí 
agus a tháinig chun solais le déanaí cén chaoi a bhfuil sonraí pearsanta á mbailiú, á n-
úsáid agus á ndíol le tríú páirtithe ag ardáin éagsúla agus an chaoi a raibh imreoirí agus 
ardáin atá ceannasach ó thaobh na teicneolaíochta de ag rianú na dtomhaltóirí go 
córasach ar líne;

Ról an bheartais iomaíochta sna margaí domhandaithe
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1. á chur in bhfios, i ndomhan domhandaithe, go bhfuil comhar idirnáisiúnta 
ríthábhachtach chun forfheidhmiú éifeachtach iomaíochta a áirithiú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an tionchar atá ag beartas iomaíochta AE 
sa domhan, go háirithe trí leanúint d’idirphlé ábhartha agus trí dhlús a chur leis an 
gcomhar le SAM, leis an tSín, leis an tSeapáin agus le tríú tíortha eile, i gcás inar féidir, 
trí chomhaontuithe comhair den dara glúin a cheadaíonn malartú faisnéise ar bhonn níos 
éifeachtaí idir na húdaráis iomaíochta; ag tacú le páirteachas gníomhach an Choimisiúin 
agus na n-údarás iomaíochta náisiúnta sa Líonra Idirnáisiúnta um Iomaíocht; ag 
spreagadh an Choimisiúin féachaint le rialacha iomaíochta (ag clúdach Státchabhair 
chomh maith) a áireamh i gcónaí i gcomhaontuithe saorthrádála AE (CTSanna) agus 
san Eagraíocht Dhomhanda Trádála (ETS), chun meas frithpháirteach ar iomaíocht 
chothrom a áirithiú; ag tabhairt dá haire gurb oth léi an éifeacht dhiúltach ar an 
gCoimisiún a bhí ag an bparailís laistigh den Comhlacht um Réiteach Díospóidí in ETS;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún uirlisí a fhorbairt dhéanfaidh éascú ar fhaireachán níos fearr 
ar infheistíocht dhíreach choigríche (IDC) sna Ballstáit go léir, cur chun feidhme mear 
an tsásra scagthástála do IDCanna a áirithiú agus uirlis a mholadh chun an sásra reatha a 
neartú, agus fós á áirithiú go mbeidh an tAontas Eorpach fós oscailte agus tarraingteach 
do IDC;  ag tarraingt aird an Choimisiúin ar an bhfíoras go dtairbhíonn cuideachtaí i 
dtríú tíortha de chóir fhabhrach ina margadh baile agus go bhféadfadh sé sin a bheith ina 
shaobhadh ar iomaíocht nuair a bhítear ag infheistiú sa mhargadh aonair;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún cómhalartacht le tríú tíortha a áirithiú sa soláthar poiblí, i 
státchabhair agus sa bheartas infheistíochta, lena n-áirítear dumpáil shóisialta agus 
chomhshaoil a chur san áireamh freisin; á mheabhrú go bhfuil gá ann margaí soláthair 
phoiblí a oscailt suas i dtríú tíortha nach bhfuil rochtain ar na margaí sin fós iontu; ag 
tathant ar an gCoimisiún oibriú ionsar aontachas tríú tíortha lárnacha, amhail an tSín, ar 
an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais de chuid EDT agus tairiscint tosaigh 
inghlactha a bheith ann dó sin; á chur i bhfáth i gcás aon ionstraime atá dírithe ar oscailt 
an mhargaidh idirnáisiúnta a fheabhsú, amhail Ionstraimí Soláthair Phoiblí Idirnáisiúnta 
de chuid an Aontais atá le tabhairt i gcrích faoi 2021, go gcaithfidh siad maorlathas 
breise agus aon saobhadh nua margaidh a mbeadh éifeachtaí díobhálacha acu do 
chuideachtaí AE a sheachaint;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún iomaíocht chothrom a ráthú idir an tAontas Eorpach agus an 
Ríocht Aontaithe i ndiaidh imeacht na Ríochta Aontaithe ó AE ar mhaithe le machaire 
comhréidh a áirithiú agus dumpáil a sheachaint;

5. ag tacú go hiomlán le Tionscadail Thábhachtacha ar mhaithe le Leas na hEorpa i 
gCoitinne (IPCEI), amhail Comhghuaillíocht Ceallraí an Aontais, a chur chun feidhme; 
á iarraidh ar an gCoimisiún mór-IPCEInna sna teicneolaíochtaí bunathraitheacha a 
spreagadh tuilleadh, a bhforálacha ábhartha a dhéanamh níos simplí agus na ceanglais a 
ghabhann leo a shruthlíniú ionas go ndéanfar tionscadail thionsclaíocha taighde ar scála 
níos lú a fhormheas freisin;

6. á mheabhrú go gcaithfidh an Coimisiún rialú státchabhrach a chur i bhfeidhm go 
comhionann i leith oibreoirí AE agus oibreoirí neamh-AE chun go seachnófar 
neamhshiméidreachtaí le hiomaitheoirí coigríche agus go gcaithfidh sé aird níos mó a 
thabhairt ar chuideachtaí faoi úinéireacht stáit atá lonnaithe ar an gcoigríoch agus atá ag 
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fáil fóirdheontais óna rialtais ar shlite atá toirmiscthe d’eintitis AE le rialacha margaidh 
aonair AE; á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint ar an moladh a rinne Rialtas na 
hÍsiltíre le déanaí agus fiosrú a dhéanamh an féidir colún a chur le dlí iomaíochta AE 
lena dtugtar na huirlisí imscrúdaitheacha iomchuí don Coimisiún i gcásanna ina meastar 
go bhfuil cuideachta tar éis a bheith ag ghabháil d’iompraíocht shaobhach mar gheall ar 
fhóirdheontais rialtais nó go bhfuil brabús iomarcach déanta aici bunaithe ar staid 
cheannasach sa mhargadh ina tír bhaile (e.g. trí sheiceálacha státchabhrach a thabhairt 
isteach i rialacha soláthair phoiblí AE le haghaidh cuideachtaí ó thríú tíortha);

7. á athdhearbhú gur iarr sí ar an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh an bhfuil saobhadh 
iomaíochta féideartha ag eascairt as an gclár ceannaigh le haghaidh tacaíocht 
chorparáideach, go háirithe idir FBManna agus corparáidí ilnáisiúnta;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige níos fabhraí a ghlacadh i leith bheartas 
tionsclaíoch láidir AE chun cumas iomaíochta ard sna margaí domhanda a áirithiú agus 
a choinneáil; á chur i bhfáth gur cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit tionscadail 
AE a bhfuil leas straitéiseach ag roinnt leo a chur chun cinn agus tacú leo, chomh maith 
le bacainní agus constaicí a bhaint, chun go bhféadfaidh ceannairí nuálacha AE in 
earnálacha tosaíochta sonracha teacht chun cinn don Aontas, agus fós urraim a léiriú do 
chur i bhfeidhm neamhspleách a bheith á dhéanamh ar na rialacha iomaíochta trína 
ndéantar machaire comhréidh a choimirciú; á shoiléiriú nár cheart go rachadh an cur 
chuige seo chun dochair do leasanna FBManna agus na dtomhaltóirí, agus gur cheart go 
ndíreodh sé isteach ar an aistriú ionsar gheilleagar níos inbhuanaithe agus ionsar 
thionscal sonraí agus bonneagar digiteach iomaíoch san Aontais, amhail 5G a fhorbairt;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún an deis a thapú chun athbhreithniú a dhéanamh ar na 
treoirlínte le haghaidh comhaontuithe comhair cothrománacha chun creat oibre níos 
solúbtha a chruthú agus chun deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú do chuideachtaí; á 
iarraidh ar an gCoimisiún cumarsáid a dhéanamh níos tráthúla agus níos éifeachtúla le 
sealbhóirí tionscadal comhair a bhfuil méid áirithe iontu, agus am a thabhairt le go 
bhféadfar ceisteanna nua a chur air mar chuid de nós imeachta fógartha mear ar bhonn 
deonach;

10. á chur in iúl gur díol sásaimh di an gealltanas atá tugtha ag an gCoimisiún ina fhógra ón 
9 Nollaig 19974 go ndéanfaidh sé athbhreithniú ar an sainmhíniú atá aige ar an margadh 
ábhartha ionas go ndéanfar fís ar bhonn níos fadtéarmaí a chur san áireamh a 
chuimseoidh an ghné dhomhanda, digiteáil agus iomaíocht fhéideartha sa todhchaí; á 
iarraidh ar an gCoimisiún leanúint air de bheith ag brath ar phrionsabail fhónta 
eacnamaíocha agus dlíthiúla ina chuid imscrúduithe, trí phrionsabal na comhréireachta 
agus próis chuí a leanúint, nuair a bhíonn sé ag breathnú isteach i gcineálacha nua 
margaí;

11. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil margadh comhréidh idirnáisiúnta i gcóras trádála 
iltaobhach atá bunaithe ar rialacha agus a choimircíonn scóip déanta cinntí na stát 
lárnach don Eoraip, lena n-áirítear cuideachtaí Eorpacha agus go háirithe FBManna, 
chomh maith lena bheith lárnach d’oibrithe agus do thomhaltóirí; á mheas go 
rannchuidíonn sé sin le borradh a chur faoi fhorbairt eacnamaíoch inbhuanaithe, rud a 
áirithíonn timpeallacht chobhsaí agus intuartha, a shaothraíonn iomaíochas agus 

4 IO C 372, 9.12.1997, lch. 5.
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cómhalartacht fheabhsaithe, a chinntíonn agus a chruthaíonn poist chuibhiúla in AE 
agus i dtríú tíortha, agus a áirithíonn ardchaighdeáin saothair agus comhshaoil, ós rud é 
go bhfuil méadú ag teacht ar an líon post atá spleách ar luachshlabhraí domhanda; á 
chur i bhfáth ina leith sin a thábhachtaí atá trédhearcacht, inbhuanaitheacht agus 
cuntasacht chorparáideach mhéadaithe i luachshlabhraí domhanda, agus á iarraidh ar 
AE go mbreithneofaí, i measc beart eile, creat dlíthiúil a bhunú le haghaidh dícheall cuí 
éigeantach i luachshlabhraí domhanda mar chéim riachtanach chun an méid sin a bhaint 
amach;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún, ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar an díospóireacht, na 
rialacha iomaíochta, an beartas tionsclaíoch agus an trádáil idirnáisiúnta atá mar réimsí 
cúraim ag AE a thabhairt le chéile agus go gcaithfidh siad sin a bheith ag dul bonn ar 
bhonn le hinbhuanaitheacht agus le hurraim don chomhshaol; á chur i bhfios go láidir 
go bhfuil gá ann le maoiniú a dhéanamh ar thaighde mar bhonn don nuálaíocht agus don 
fhorbairt ag gnólachtaí Eorpacha agus mar ghné lárnach chun borradh a chur faoin 
trádáil agus faoin iomaíochas;

13. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag FBManna sa trádáil 
idirnáisiúnta, ós rud é go seasann siad do 30 %, a mheastar, d’onnmhairithe earraí AE 
chuig an gcuid eile den domhan5; á mheas go leanann an margadh inmheánach de 
bheith, go mór fada, ar an margadh is tábhachtaí do FBManna; á mheabhrú, chun go 
gcuideofar le FBManna déileáil leis na dúshláin mhéadaithe a ghabhann le dul isteach i 
margaí nua agus chun a chur ar a gcumas a bheith iomaíoch de réir a dtuillteanas féin, 
gur cheart do bheartas trádála agus iomaíochta an Aontais rannchuidiú leis an 
éagsúlacht eacnamaíoch agus le timpeallacht trádála atá oiriúnach do FBManna, agus 
gur cheart go mbeadh ar áireamh sa mhéid sin smaoineamh ar an sainmhíniú atá ag AE 
ar FBManna a nuachóiriú, go háirithe trí chritéir cháilitheacha a chur leis an sainmhíniú 
sin;

14. ag tacú go hiomlán le dícheall an Choimisiúin i gcomhthéacs an athchóirithe leanúnaigh 
ar EDT, lena n-áirítear ar a Chomhlacht Achomhairc, chun nuashonrú a dhéanamh ar na 
rialacha iltaobhacha maidir le fóirdheontais nó tionscnaimh earnálacha, agus na rialacha 
sin a bheith infheidhmithe go héifeachtúil, chun aghaidh a thabhairt go leormhaith ar 
cheist na bhfóirdheontas ar an leibhéal idirnáisiúnta, ag féachaint go sonrach 
d’fhóirdheontais thionsclaíocha, d’fhiontair faoi úinéireacht stáit agus d’aistrithe 
éigeantacha teicneolaíochta, agus ag tacú freisin le dícheall an Choimisiúin gníomhú 
chun seasamh i gcoinne beartais agus cleachtais i dtríú tíortha nach bhfuil dírithe ar an 
margadh; á iarraidh ar an gCoimisiún an Pharlaimint agus na Ballstáit a rannpháirtiú go 
hiomlán sa réimse sin;

15. á chur i bhfáth go bhfuil tábhacht le forfheidhmiú éifeachtach ar na forálacha um 
fhorbairt inbhuanaithe atá i gcomhaontuithe trádála chun iomaíocht chothrom mar aon 
le caighdeáin chomhshaoil agus shóisialta a áirithiú; á chur in iúl gur díol sásaimh di, 
óna thaobh seo de, go bhfuil critéir chomhshaoil agus shóisialta á dtabhairt isteach san 
athchóiriú ar bhearta frith-fhóirdheontas agus frith-dhumpála; á mheas go bhféadfaí a 
fhiosrú freisin a mhéid is féidir croíchaighdeáin bheachta agus inbhreithnitheacha de 
chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Dlí (ILO) faoi dhlí EDT a chur san áireamh i 

5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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gcomhthéacs an athchóirithe leanúnaigh ar EDT agus chun rannchuidiú le machaire 
comhréidh domhanda a bhaint amach;

16. á chur in iúl gur díol sásamh di, sa chomhthéacs seo, na caibidlíochtaí iltaobhacha atá ar 
siúl faoi láthair in EDT maidir le r-thráchtáil agus á iarraidh go mbeadh sraith rialacha, 
atá cuimsitheach agus uaillmhianach ann, a thabharfaidh aghaidh ar bhacainní trádála 
digiteacha, a áirithíonn gur féidir le cuideachtaí dul san iomaíocht ar fud an domhain ar 
mhachaire comhréidh agus a fheabhsaíonn iontaobhas na dtomhaltóirí i dtimpeallacht ar 
líne nach dtéann chun dochair do chaighdeáin cosanta sonraí na hEorpa; ag cur béim ar 
an bhfíoras gur cheart go mbeadh ról ceannasaíochta ag AE sna caibidlíochtaí 
idirnáisiúnta sin, agus go mbeadh dlúthcomhairliúcháin ann a mbeadh Parlaimint na 
hEorpa, na Ballstáit agus geallsealbhóirí, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, páirteach 
iontu;

17. á mheas go bhfuil rochtain ar mhargadh inmheánach AE le bheith ag brath ar 
chaighdeáin sláintíochta, fíteashláintíochta agus chomhshaoil a bheith á gcomhlíonadh; 
á iarraidh ar an gCoimisiún á áirithiú nach ndéanann beartas trádála agus iomaíochta AE 
an bonn a bhaint den urraim do chaighdeáin shóisialta agus éiceolaíochta AE agus nach 
ndéanann sé an bonn a bhaint den mhian caighdeáin níos uaillmhianaí a fhorbairt;

18. á chur in iúl gur díol sásaimh di an nuachóiriú ar ionstraimí cosanta trádála (TDInna) 
chomh maith le hionstraimí nua a bheith á bhforbairt chun cuideachtaí Eorpacha a 
chosaint ar iomaíocht éagórach a eascraíonn as éagsúlacht ó na caighdeáin shóisialta 
agus chomhshaoil atá i dtríú tíortha; á chur i bhfios, áfach, go bhfuil neamhréireachtaí 
ann idir na hionstraimí cosanta sin agus beartas trádála AE – go háirithe sa mhéid gur 
shínigh an Coimisiún CST leis an tSeapáin cé nach bhfuil péire de na hocht 
gcoinbhinsiún ILO daingnithe ag an tSeapáin; á iarraidh ar an gCoimisiún a scrúdú an 
bhfuil na TDInna ag luí le beartas trádála AE, agus le CSTanna go háirithe;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún anailís agus staidéar cuí a dhéanamh ar na margaí soláthair 
poiblí sna tríú tíortha lena bhfuil comhaontú saorthrádála caibidlithe aige nó a bhfuil 
comhaontú saorthrádála á chaibidliú aige leo chun na dálaí rochtana is fearr do 
chuideachtaí Eorpacha a chaibidliú;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún comhordú a dhéanamh ar an ngníomhaíocht a bheidh ar na 
hArdstiúrthóireachtaí atá i gceist – AS na Trádála agus AS na hIomaíochta – a 
dhéanamh chun a áirithiú go ndéanann na rialacha iomaíochta agus a gcur chun feidhme 
iomaíocht chothrom a ráthú do chuideachtaí Eorpacha i margaí tríú tíortha, agus a 
mhalairt go cruinn;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar an ról atá ag caighdeáin a shocrú 
ar bhonn idirnáisiúnta a mhéid a bhaineann le hiomaíocht chothrom; á áitiú gur cheart 
do AE a chur chuige iltaobhach i leith socrú caighdeán a neartú, go háirithe i 
gcomhthéacs na hEagraíochta Idirnáisiúnta um Chaighdeánú (ISO) agus an Choimisiúin 
Idirnáisiúnta Leictriteicniúil (IEC); ag tabhairt foláirimh in aghaidh náisiúnú a 
dhéanamh ar aon chur chuige i leith socrú caighdeán, go háirithe i gcomhthéacs 
Thionscnamh Chrios agus Ród na Síne agus straitéisí eile a fheabhsaíonn lúdracht; á 
iarraidh ar an gCoimisiún comhordaitheoir ardleibhéil le haghaidh an bheartais um 
chaighdeánú a bhunú sa chomhthéacs seo;
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22. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé gné inscne-bhunaithe a ionchorprú ar an 
leibhéal iltaobhach agus ar an leibhéal déthaobhach, lena n-áirítear sna caibidlí inscne i 
gcomhaontuithe trádála agus i mbearta deartha atá inscne-íogair (e.g. a áirithiú go 
mbíonn an tionchar inscne atá ag beartas agus comhaontuithe trádála AE san áireamh i 
measúnuithe tionchair ex ante agus ex post), chun borradh a chur faoin iomaíocht agus 
chun fás eacnamaíoch atá cuimsitheach a chur chun cinn;

An iomaíocht a oiriúnú don ré dhigiteach

23. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint arís ar na rialacha maidir le cumaisc agus éadáil 
chomh maith leis an ngníomhaíocht in aghaidh trustaí a neartú, agus na héifeachtaí atá 
ag cumhacht mhargaidh agus cumhacht líonraí a bhaineann le sonraí pearsanta agus 
sonraí airgeadais á gcur san áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún, go háirithe, breith a 
thabhairt ar rialú na sonraí sin mar chumhacht ionadaíochta i bhfianaise gur ann do 
chumhacht mhargaidh atá faoina riar de réir Airteagal 102 CFAE; á iarraidh ar an 
gCoimisiún foghlaim ón gcumasc idir Facebook agus WhatsApp agus a chuid critéar a 
oiriúnú dá réir; ag moladh, dá réir sin, gur cheart dearbhú neamhfhoirmiúil a dhéanamh 
roimh ré i gcás gach cumaisc sa mhargadh do na sonraí sin;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an gcoincheap ‘mí-úsáid 
cheannasachta’ agus ar dhúnghaois na ‘saoráidí bunriachtanacha’ chun a áirithiú go 
bhfuil siad oiriúnach don fheidhm sa ré dhigiteach; ag moladh go ndéanfaí anailís níos 
leithne ar chumhacht an mhargaidh i dtaca le héifeachtaí ceirtleán agus geatóra sa 
chomhrac in aghaidh mí-úsáid cheannasachta ag oibreoirí móra agus easpa idir-
inoibritheachta; á iarraidh ar an gCoimisiún comhairliúchán geallsealbhóirí a dhéanamh 
mar léiriú ar an éabhlú atá ag teacht ar an ngeilleagar digiteach, lena n-áirítear an nádúr 
iltaobhach atá leis;

25. á iarraidh ar an gCoimisiún smaoineamh ar athbhreithniú a dhéanamh ar na tairseacha 
atá ann le haghaidh athbhreithniú ar chumaisc chun tosca amhail an líon tomhaltóirí a 
ndéantar difear dóibh agus luach na n-idirbhearta gaolmhara a chur san áireamh mar 
chuid den mheastóireacht leanúnach ar an Rialachán um Chumaisc6;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na leibhéil is airde de 
chomhchruinniú atá ag tarlú mar gheall ar úinéireacht chothrománach ag cuideachtaí 
móra bainistithe sócmhainní mar chuid dá mheastóireacht leanúnach ar an Rialachán um 
Chumaisc agus smaoineamh ar threoirlínte a eisiúint maidir le hAirteagal 101 agus 
Airteagal 102 CFAE a úsáid ina leith sin;

27. ag tabhairt dá haire i gcás roinnt margaí sonracha le haghaidh sonraí airgeadais (e.g. 
trádáil gnáthscaireanna, rátálacha agus tagarmharcanna) go bhféadfadh cásanna de mhí-
úsáid cheannasachta ag soláthróirí ó thaobh sonraí airgeadais infheisteoirí agus 
tomhaltóirí leanúint as comhchruinniú olagaplach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
gníomhaíocht dhiongbháilte a dhéanamh in aghaidh mí-úsáidí ceannasachta den sórt sin, 
atá díobhálach do shreabhántacht na margaí airgeadais agus a théann i gcoinne leasanna 
na forbartha inbhuanaithe;

28. á chur i bhfáth, cé go gcruthaítear roinnt cuideachtaí nuathionscanta le súil agus go 

6 IO L 24, 29.1.2004, lch. 1.
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ndéanfaidh gnólacht níos mó iad a éadáil, go bhféadfadh ceannach cuideachtaí 
nuathionscanta ag gníomhaithe ceannasacha, lena n-áirítear cuideachtaí agus ardáin na 
mórtheicneolaíochta, nuálaíocht a phlúchadh agus a bheith ina bhagairt ar 
státcheannasacht; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na húdaráis iomaíochta náisiúnta 
féachaint isteach sna cleachtais atá ann le haghaidh éadálacha den sórt sin agus na 
héifeachtaí atá acu ar an iomaíocht, go háirithe i ndáil le ‘díoth-éadálacha’, de réir mar 
atá sainmhínithe ina thuarascáil saineolaí ardleibhéil an 4 Aibreán 2019 dar teideal ‘An 
beartas iomaíochta don ré digiteach’; á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar a sheoladh i 
dtaobh aisiompú an ualaigh cruthúnais mar atá san Acht Digiteála i nDlí Iomaíochta na 
Gearmáine (‘GWB-Digitalisierungsgesetz’) a foilsíodh i nDeireadh Fómhair 2019;

29. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir córais rochtana 
sonraí níos déine, lena n-áirítear idir-inoibritheacht sonraí, a fhorchur go háirithe nuair a 
fhágann rochtain ar shonraí go ndéantar margaí tánaisteacha a oscailt suas do sheirbhísí 
comhlántacha nó nuair a bhíonn sonraí coinnithe dóibh féin ag gnólachtaí ceannasacha;

30. á chur i bhfáth go ndéanann eintitis áirithe, a thairbhíonn de stádas dúbailte mar ardán 
agus mar sholáthróir, mí-úsáid a bhaint as an staid atá acu chun téarmaí agus 
coinníollacha éagóracha a fhorchur ar iomaitheoirí, gan spleáchas ar iad a bheith 
gníomhach ar líne nó iad a bheith as líne; á iarraidh ar an gCoimisiún breathnú isteach i 
shaincheist na féintosaíochta, agus na dlíthe is gá a fhorfheidhmiú chomh maith le 
húsáid a bhaint as na hionstraimí riachtanacha i leith na n-eintiteas sin a bhfuil an 
fhéintosaíocht mar chleachtas acu; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar 
an bhféidearthacht go ndéanfaí oibleagáidí rialála ex ante a fhorchur sa chás nach leor 
dlí na hiomaíochta chun iniomaíocht sna margaí sin a áirithiú, agus ar an tslí sin go 
seachnófaí foriamh ar na hiomaitheoirí agus go n-áiritheofaí nach ndéantar scroigeanna 
atá ag teacht chun cinn a bhuanú trí mhonaplú ar nuáil sa todhchaí;

31. ag tabhairt dá haire go bhfuil a mharana á déanamh ag an gCoimisiún ar an ngá atá le 
rialáil ex ante spriocdhírithe i leith saincheisteanna sistéimeacha ar leith a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn sna margaí digiteacha; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún 
lárchóras faireacháin ex ante ar na margaí a thabhairt isteach (ach fós torthaí ó 
mheasúnú tionchair a chur san áireamh), na meáin is gá chun sonraí a bhailiú i ndíth 
ainm a sholáthar d’údaráis iomaíochta agus rialála AE agus náisiúnta ionas go mbeidh 
siad in ann clistí sa mhargadh a bhrath níos fearr agus in am trátha, agus – i gcás inarb 
iomchuí – rialáil spriocdhírithe a thabhairt isteach nuair a thiocfaidh cleachtais áirithe 
chun bheith sistéimeach; 

32. á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún na gníomhaithe digiteacha lárnacha a 
shainaithint agus sraith de tháscairí a leagan síos chun a nádúr sistéimeach a shainiú; á 
chur i bhfáth go bhféadfaí na táscairí seo a leanas a mheas: mí-úsáid cleachtais ag 
líonraí fairsinge áirithe, rialú ar thoirt shuntasach de shonraí nach bhfuil in-
mhacasamhlaithe, staid dhosheachanta ar mhargadh ilghnéitheach nó cumas an 
ghníomhaí rialacha an mhargaidh a shainiú iad féin;

33. ag tarraingt aird an Choimisiúin ar an bhfíoras go mbíonn monaplachtaí eachtrannacha 
ag éadáil oibreoirí sonraí digiteacha, lena n-áirítear sonraí sláinte, airgeadais agus 
oideachais, agus go bhfuil rioscaí príobháideachta i gceist a théann thar na héifeachtaí 
díobhálacha atá ag na hidirbhearta sin cheana féin ar iomaíocht den sórt sin; á iarraidh 
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ar an gCoimisiún na gnéithe sin a chur san áireamh i ndáil leis an straitéis Eorpach le 
haghaidh sonraí atá ar na bacáin agus imscrúdú a dhéanamh i dtaobh tras-úsáid sonraí, 
sa chás go mbaintear úsáid as sonraí a thionscnaíonn ó sheirbhís amháin chun an 
tairiscint ar sheirbhísí nua na n-ardán a leathnú;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún treoirlínte sárchleachtais AE maidir le heitic sonraí a 
tharraingt suas a mbeidh cuideachtaí agus gnólachtaí in ann iad a chur i bhfeidhm i leith 
a samhlacha gnó féin; á chur i bhfios go láidir go mbeadh eitic sonraí den sórt sin ina 
chomhlánú ar na rialacha cosanta sonraí agus go méadóidís leibhéal sábháilteachta agus 
iontaofachta na dtomhaltóirí; á mholadh go ndéanfaí na lárphrionsabail seo a leanas a 
áireamh i dtreoirlínte AE sin maidir le heitic sonraí:
a) trédhearcacht

- tá an tomhaltóir go hiomlán ar an eolas faoi na sonraí atá in úsáid, tá deis aige 
iad a chomhrialú agus is eol dó an bhfuil na sonraí sin beacht;
- trédhearcacht i dtaobh an bhfuil an chuideachta ag comhroinnt na sonraí le 
húdaráis phoiblí nó le comhpháirtithe gnó;

b) sábháilteacht sonraí
- ní mór a chur in iúl go lándearfa do na tomhaltóirí go bhfuil a gcuid sonraí á 
gcoimeád slán, rud a chiallaíonn go gcaithfear tosaíocht a thabhairt don chomhar 
ar fud gach earnála i dtaobh sábháilteacht sonraí;
- clásal a dhearbhaíonn nach ndíolfar sonraí le tríú páirtithe;

35. á chur i bhfáth, cé go bhfuil ról mór ag ardáin idirghabhála i rochtain ar sheirbhísí ar 
líne a sholáthar do thomhaltóirí, go bhfuil cuid acu a bhaineann mí-úsáid as a staid 
phribhléideach trí ghníomhú mar gheatóirí, lena n-áirítear in eiceachórais iata agus i 
láithreacha margaidh ar líne; á iarraidh ar an gCoimisiún aird léir a thabhairt ar na 
geatóirí sin ina bheartas iomaíochta agus na himscrúduithe atá ar siúl faoi láthair aige a 
thabhairt i gcrích a luaithe agus is féidir;

36. ag tathant ar an gCoimisiún an saor-rogha atá ag tomhaltóirí a mhéadú agus an ról atá 
ag Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC-Net) a neartú de réir mheon 
Threoir ECN+7, d’fhonn údarás tomhaltóirí cuí de chuid an Aontais a chur ar bun; ag 
tabhairt dá haire, sa chomhthéacs seo, nach é amháin gur praghsanna cothroma do 
thomhaltóirí a áirithiú atá i gceist leis sin, ach go bhfuil cáilíocht, éagsúlacht agus nuáil 
a sholáthar i gceist leis freisin;

37. á chur i bhfáth gur chun leasa an Aontais Eorpaigh é go mbeadh córas íocaíochta uile-
Eorpach ann; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le tionscnaimh a chomhlíonann an 
cuspóir seo agus a aithint go bhfuil rath na dtionscnamh ag brath ar nádúr nuálach an 
chórais do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí agus ar inmharthanacht a shamhail 
eacnamaíoch;

Éifeachtacht ionstraimí an bheartais iomaíochta

38. á chur i bhfáth gur féidir le fíneálacha tionchar a bheith acu ar dhea-cháil na 
gcuideachtaí a ngearrtar pionós orthu; á chur i bhfios, mar sin féin, fiú amháin nuair a 
fhorchuirtear fíneálacha troma nach leor iad go minic mar bheart athchomhairleach agus 
go bhféadfadh sé i ndeireadh thiar go mbuailfí anuas ar na tomhaltóirí iad; á iarraidh ar 

7 IO L 11, 14.1.2019, lch. 3.
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an gCoimisiún úsáid a bhaint freisin as leigheasanna malartacha iompraíochta agus, má 
gá, struchtúrtha chun éifeachtacht bheartas iomaíochta AE a áirithiú go hiomlán; á chur 
i bhfáth gur cheart go mbeadh ordú stad agus staonadh i bhfad níos forordaithí sna 
leigheasanna atá ar na bacáin;

39. á mheabhrú gur féidir le mí-úsáid na cumhachta sa mhargadh tarlú fiú amháin nuair a 
dhéantar táirgí nó seirbhísí a sholáthar saor in aisce; á chreidiúint go mbíonn sonraí 
príobháideacha á dtabhairt anonn do thríú páirtithe le haghaidh críocha margaíochta nó 
tráchtála go minic gan toiliú cuí a fháil ón tomhaltóir, ós rud é nach bhfuil roghanna 
malartacha ar chomhroinnt sonraí á soláthar go minic; á mheas, sa gheilleagar digiteach, 
go mbíonn cliseadh sa mhargadh, tógáil cíosa iomarcach agus blocáil ar iontrálaithe nua 
ag leanúint as comhchruinniú sonraí i líon beag cuideachtaí;

40. á mheabhrú go bhfuil tábhacht ar leith le margadh cuardaigh ar líne nuair a bhíonn dálaí 
iomaíocha sa mhargadh aonair digiteach á áirithiú; á thabhairt ar aird go bhfuil inneall 
cuardaigh amháin, a bhfuil os cionn 92 % de sciar an mhargaidh aige i bhformhór na 
mBallstát, tagtha chun bheith ina gheatóir ar an Idirlíon; á iarraidh go ndéanfar ionchur 
ó na geallsealbhóirí uile, ag clúdach na naoi mbliana seo caite de stair na bhfritrustaí, a 
úsáid chun measúnú práinneach a dhéanamh féachaint an mbeadh na leigheasanna atá 
molta in ann dul chun tairbhe go fírinneach do thomhaltóirí, d’úsáideoirí idirlín agus do 
ghnólachtaí ar líne san fhadtéarma; á iarraidh ar an gCoimisiún smaoineamh ar thogra a 
thabhairt isteach a bheadh – mar atá molta sa rún ón bParlaimint an 27 Samhain 2014 
maidir le tacú le cearta an tomhaltóra sa mhargadh aonair digiteach8 – dírithe ar innill 
chuardaigh a dhíchuachadh óna gcuid seirbhísí tráchtálach ionas go gcuirfear deireadh 
leis an status quo, agus go bhféadfadh an gníomh sin a bheith ina bhealach fadtéarmach 
chun iomaíocht chothrom agus éifeachtach a ghnóthú a mhargadh digiteach Eorpach;

41. á chur i bhfáth a mhoille atá imscrúduithe fritrusta, amhail cás Google Shopping, i 
gcomparáid leis an luas atá faoi na margaí digiteacha; á chur i bhfáth go bhfuil éifeacht 
damáisteach ann a thagann as an staid seo agus gur ann freisin do rioscaí airgeadais 
agus struchtúracha do pháirtithe áirithe má tionscnaíonn siad nósanna imeachta fada 
agus costasacha; á chur i bhfáth go gcaithfear an phróis chuí a urramú, ach á iarraidh ar 
an gCoimisiún úsáid a bhaint as na nósanna imeachta luathaithe le haghaidh fritrusta 
chomh maith le dreasachtaí nua a aimsiú, amhail clár trócaire, chun a thabhairt ar 
chuideachtaí a bheith níos comhoibrithí ó thaobh cairtéil ar fud an Aontais a aimsiú;

42. á chur i bhfáth go gcaithfear féachaint go tráthrialta ar an bhféidearthacht úsáid a bhaint 
as bearta idirlinne chun stop a chur le haon chleachtas a dhéanfadh díobháil 
thromchúiseach don iomaíocht; á iarraidh ar an gCoimisiún na critéir a bhaineann leis 
na bearta sin a mhaolú, agus fós an smacht reachta a urramú, chun gach damáiste 
doleigheasta a sheachaint; á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an 
bhFógra um Leigheasanna (2008/C 267/01)9 trí na forbairtí agus an éabhlú san earnáil 
dhigiteach le blianta beaga anuas a chur san áireamh;

43. á chur in iúl gur díol sásaimh di na hiarrachtaí leanúnacha atá ann chun aghaidh a 
thabhairt ar iompar dhrochúsáideach ag ardáin mhóra; á iarraidh ar an gCoimisiún 
breathnú arís ar chásanna inar léir go raibh na leigheasanna a tairgeadh 

8 IO C 289, 9.8.2016, lch. 65.
9 IO C 267, 22.10.2008, lch. 1.
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neamhéifeachtach chomh fada agus a bhaineann leis an iomaíocht a athshuíomh, mar a 
bhí i gcás Google Shopping; á cur i bhfáth, in éagmais leigheasanna iompraíochta 
spriocdhírithe agus éifeachtúla a rinneadh a réamhthástáil leis an ngnóthas a ndearnadh 
difear dó, go bhféadfadh sé go mbeadh gá le deighilt struchtúrach iomlán idir na 
seirbhísí cuardaigh ginearálta agus speisialaithe; á chur i bhfios go láidir, i gcomparáid 
le leigheasanna struchtúracha, go bhféadfadh leigheasanna iompraíochta réiteach atá 
éifeachtúil ó thaobh ama de a thairiscint, rud a mhaolódh an fhéidearthacht atá ann go 
mbeadh ar iomaitheoirí imeacht as an margadh le linn pléite fada a bheith ar siúl maidir 
le dífheistiú;

44. á chur i bhfios gur gá don Choimisiún acmhainní leormhaithe a leithdháileadh chun gur 
éifeachtúla a bheifear in ann rialacha iomaíochta AE a fhorfheidhmiú; ag tabhairt dá 
haire go bhfuil an gá ann saineolas sonrach a áirithiú, go háirithe maidir le 
saincheisteanna méadaitheacha amhail ceannasacht na n-ardán ar líne nó intleacht 
shaorga;

45. á iarraidh ar an gCoimisiún treoraíocht a eisiúint maidir leis an léirmhíniú ar ‘bhac 
suntasach ar iomaíocht éifeachtach’, mar a leagtar amach sa Rialachán um Chumaisc, 
ionas – i gcásanna ina dtarlaíonn cumaisc – nach é amháin go mbeidh an Coimisiún ag 
breathnú ar phraghsanna, aschur agus nuálaíocht ach go mbeidh aird freisin aige ar 
chostais shóisialta agus chomhshaoil na n-idirbheart sin de réir phrionsabail CFAE, 
agus go mbeidh aird ar leith aige ar chosaint an chomhshaoil;

46. á iarraidh ar an gCoimisiún fiosrú a dhéanamh faoin tseirbhís nua le haghaidh cuntais 
reatha a bheith á sholáthar do thomhaltóirí ag na cuideachtaí teicneolaíochta is mó ar 
domhan sna blianta amach romhainn; ag tathant ar an gCoimisiún díriú isteach go 
sonrach ar iontráil na gcuideachtaí sin sa mhargadh airgeadais digiteach nua agus ar an 
lear ollmhór sonraí a bhaileoidh siad óna dtomhaltóirí agus ar an gcaoi a bhféadfadh 
siad úsáid a bhaint astu;

Na rialacha iomaíochta ag tacú leis an gComhaontú Glas don Eoraip

47. ag tacú le hathbhreithniú an Choimisiúin ar na treoirlínte maidir le státchabhair sna 
hearnálacha ábhartha go léir, amhail iompar, lena n-áirítear aeriompar agus muiriompar, 
i gcomhréir leis na cuspóirí sa Chomhaontú Glas don Eoraip trí phrionsabal an aistrithe 
chóir a chur i bhfeidhm agus aitheantas a thabhairt don ról comhlántach atá ag rialtais 
na mBallstát chun tacú le hinfheistíochtaí i ndícharbónú agus i bhfuinneamh glan agus 
fós a áirithiú gur ann do mhachaire comhréidh agus nach bhfuil aon saobhadh margaidh 
ar siúl; á iarraidh ar an gCoimisiún a scrúdú, i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar an 
Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh10, cibé an bhforálann na díolúintí cánach reatha do 
dhálaí iomaíochta trasearnála atá míchothrom;

48. á chur i bhfáth gur gá don Choimisiún aon iarmhairtí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann 
a chosc sa chás gur le haghaidh cuspóirí eile ar nós a gceannasacht in earnáil ar leith a 
atreisiú a bhíonn cuideachtaí móra ag úsáid na cabhrach poiblí a dheonaítear dóibh ar 
mhaithe lena samhlacha gnó a ‘ghlasú’;

49. á iarraidh ar an gCoimisiún treoraíocht bhreise a thabhairt agus creat cumasúcháin a 

10 IO L 283, 31.10.2003, lch. 51.
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chruthú le haghaidh infheistíocht bhreise in éifeachtúlacht fuinnimh agus in athchóiriú 
foirgneamh, agus freisin maidir le hathchumhachtú, tionscadail hibrideacha agus stóráil 
leictreachais;

50. á chur i bhfios go láidir ina leith sin, ionas go mbeadh rath ar an gComhaontú Glas don 
Eoraip, go gcaithfidh go mbeidh na buntáistí a ghabhann leis soiléir do tháirgeoirí táirgí 
agus seirbhísí inbhuanaithe san Eoraip agus nach mbeidh orthu dul i ngleic le 
hiomaíocht mhíchothrom ó chuideachtaí i dtríú tíortha;

51. á thabhairt dá haire nach mór comhleanúnachas beartas maidir le talmhaíocht, gníomhú 
ar son na haeráide agus trádáil a áirithiú leis an gComhaontú Glas don Eoraip;

Beartais earnála

52. á iarraidh ar an gCoimisiún imscrúduithe a dhéanamh ar bhealach níos córasaí sna 
hearnálacha atá riachtanach do shaol laethúil na saoránach sa ré dhigiteach, amhail 
sláinte, soghluaisteacht, fógraíocht ar líne, fuinneamh, turasóireacht, lena n-áirítear 
faireachán ar uasphraghsanna na n-ardán cóiríochta ar líne, cultúr, seirbhísí airgeadais 
agus íocaíochta, agus na meáin, agus fós ardchaighdeáin AE a chothabháil;

53. á iarraidh ar an gCoimisiún a thabhairt dá haire go bhféadfadh sé gur comhartha de laige 
sa mhargadh aonair nó gur bacainní ar iomaíocht chothrom atá i monaplachtaí agus 
olagaplachtaí náisiúnta a bheith ann;

54. á iarraidh ar an gCoimisiún réamhstaidéar a dhéanamh i dtaobh chomhchruinniú 
úinéireacht na meán san Eoraip, agus freisin i gcomhthéacs corparáidí ilnáisiúnta a 
bhíonn ag ceannach amach soláthraithe meán san Eoraip;

55. ag athdhearbhú go n-úsáidtear cánachas uaireanta chun státchabhair indíreach a 
thabhairt, rud a chruthaíonn dálaí iomaíochta éagothroma sa mhargadh inmheánach; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a chuid treoirlínte reatha i dtaobh na tuisceana ar státchabhair 
a nuashonrú chun a áirithiú nach mbíonn státchabhair i bhfoirm buntáiste chánach á 
dheonú ag na Ballstáit; á chur in iúl gur saoth léi an drochúsáid atá á dhéanamh de 
rialuithe cánach agus ag cur in iúl gur díol sásaimh di na breithiúnais a rinneadh le 
déanaí sa Chúirt Ghinearálta ag deimhniú nach comhchuibhiú cánach atá i gceist le 
scrúdú ag an gCoimisiún ar rialú cánach ó thaobh na státchabhrach de; á thabhairt faoi 
deara gur minic go ndéantar rialuithe an Choimisiúin a agóid sa chúirt, agus dá bhrí sin 
go gcaithfear iad a ullmhú go críochnúil; á áitiú gur cheart go mbeadh rochtain ag an 
gCoimisiún ar fhaisnéis a mhalartaítear idir údaráis chánach na mBallstát ionas gur fearr 
a bheifear in ann sáruithe ar rialacha iomaíochta a bhrath; á iarraidh go nglacfar an togra 
maidir leis an gComhbhonn Comhdhlúite don Cháin Chorparáide (CCCTB) agus á 
iarraidh go ndéanfar tuairisciú poiblí de réir tíre;

56. á iarraidh ar an gCoimisiún breathnú isteach san fhéidearthacht go gcuirfí fíneáil ar 
thíortha a fhaightear a bheith ag sárú na rialacha maidir leis an státchabhair;

57. á iarraidh ar an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh go mear ar na neamhréireachtaí idir na 
rialacha maidir le státchabhair a bhaineann le cabhair faoi choinne leachtaithe agus an 
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córas réitigh faoin Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc11, agus ansin 
athbhreithniú a dhéanamh dá réir ar a Teachtaireacht maidir leis an Earnáil Baincéireachta 
an 30 Iúil 201312, lena n-áirítear i bhfianaise cásanna a bhí ann le déanaí, agus aird á 
tabhairt ar an ngá atá le cáiníocóirí a chosaint;

58. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint go cúramach ar chásanna san earnáil 
baincéireachta a bhfuil ábharthacht iomaíochta féideartha acu i mBallstáit áirithe ina 
bhfuil rátaí úis arda ar thomhaltóirí faoi láthair13 agus ar an easpa trédhearcachta atá ann 
a mhéid a bhaineann le hiasachtaí, a d’fhéadfadh a bheith amhlaidh mar gheall ar 
chomhchruinniú úinéireachta san earnáil baincéireachta agus a bhféadfadh cleachtais 
díolacháin morgáistí atá meabhlach leanúint as;

59. á iarraidh ar an gCoimisiún athmheastóireacht a dhéanamh ar bhonn bliantúil lena fháil 
amach an leanann an earnáil airgeadais de bheith ag comhall na gceanglas chun 
Airteagal 107(3)(b) CFAE a chur i bhfeidhm;

60. á iarraidh, thairis sin, ar an gCoimisiún déanamh de réir an tsampla atá tugtha ag an 
Údarás Iomaíochta agus Margaí sa Ríocht Aontaithe ó thaobh imscrúdú críochnúil a 
dhéanamh agus bearta breise a mholadh chun aghaidh a thabhairt ar an gcuasa-
mhonaplacht atá ag an ‘Mór-Cheathrar’ de chuideachtaí cuntasaíochta a dhéanann 
iniúchóireacht ar na cuideachtaí liostaithe is mó atá ann; á thabhairt chun suntais, ina 
leith seo, go bhfuil moltaí déanta ag an Údarás Iomaíochta agus Margaí sa Ríocht 
Aontaithe ina moltar go ndéanfaí seirbhísí iniúchóireachta a scaradh ó sheirbhísí 
comhchomhairleoireachta, agus freisin go ndéanfaí ‘iniúchóireacht chomhpháirteach’ 
éigeantach a chur ar bun lena gcuirfí ar chumas gnólachtaí lasmuigh den Mhór-
Cheathrar an acmhainneacht atá ag teastáil chun athbhreithniú a dhéanamh ar na 
cuideachtaí is mó a fhorbairt;

61. á iarraidh ar an gCoimisiún iomaíocht chothrom agus tuilleadh trédhearcachta a ráthú i 
gcleachtais tráchtála na n-ardán as líne, lena n-áirítear ollmhargaí agus hipearmhargaí, 
ionas go n-áiritheofar go bhfaigheann táirgeoirí AE dálaí agus praghsanna cothroma ar a 
gcuid táirgí; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint dá ghrinnanailís ar mhéid agus 
éifeacht comhghuaillíochtaí ceannaigh, a mhéid a bhaineann le straitéisí praghsála agus 
le straitéisí neamhphraghsála, ar fheidhmiú eacnamaíoch an tslabhra soláthair 
talmhaíochta agus bia, agus aird ar leith á tabhairt ar na héifeachtaí atá acu ar 
sholáthróirí agus feirmeoirí beagscála; á chur in iúl gurb oth léi an fíoras nach bhfuil 
díol faoina luach curtha ar an liosta de chleachtais atá toirmiscthe ar leibhéal AE; á 
thabhairt chun suntais nach mór, sa straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’ agus i ndlí 
iomaíochta AE, aitheantas a thabhairt don rannchuidiú tábhachtach a dhéanann 
táirgeoirí príomhúla nuair a bhíonn bia ardcháilíochta á sholáthar acu agus earraí poiblí 
á seachadadh don tsochaí acu;

62. á iarraidh go mbeadh cur i bhfeidhm na rialacha iomaíochta i leith táirgeoirí agus 
eagraíochtaí táirgeoirí (ETanna) níos soiléire, níos solúbtha agus níos intuartha chun go 
méadófar an deimhneacht dhlíthiúil; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún measúnú a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an Rialacháin maidir le Comheagrú Aonair na Margaí 

11 IO L 173, 12.6.2014, lch. 190.
12 IO C 216, 30.7.2013, lch. 1.
13 https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP?locations=RO&most_recent_value_desc=false
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(CEM)14, agus go ndéanfaí forálacha an Rialacháin sin a shoiléiriú, go háirithe a mhéid 
a bhaineann leis na heisceachtaí ar rialacha iomaíochta a dheonaítear i leith 
comhaontuithe agus cleachtais áirithe d’fheirmeoirí i gcomhlachas; ag spreagadh go 
ndéanfar tuilleadh ETanna a bhunú mar bhealach d’fheirmeoirí chun a staid a neartú 
agus caibidliú éifeachtach a dhéanamh ar phraghsanna chomh maith le dul i ngleic le 
éagothromaíochtaí cumhachta laistigh den slabhra soláthair bia;

63. á iarraidh ar an gCoimisiún na forálacha cánach atá tugtha isteach go sonrach ag na 
Ballstáit chun feirmeoirí a spreagadh le coigilteas réamhchúraim deonach a chur ar bun 
a dhíolmhú ó rialacha maidir le Státchabhair, d’fhonn deileáil ar bhealach níos fearr leis 
an mborradh atá ag teacht faoi rioscaí faoi thionchar aeráide agus rioscaí sláinte, chomh 
maith le géarchéimeanna eacnamaíocha; á chur in iúl gur díol sásaimh di an t-
athbhreithniú ar an Rialachán de minimis15, a chuideoidh le feirmeoirí aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin aeráide agus fós aon saobhadh margaidh a sheachaint; á thabhairt 
chun suntais go bhfuil gá ar leith le treoirlínte shoiléire a bheith ann don earnáil 
talmhaíochta mar gheall ar cheanglais chomhshaoil agus inbhuanaitheachta; á chur in 
iúl gur díol sásaimh di an tseiceáil oiriúnachta atá á déanamh ar phacáiste nuachóirithe 
2012 don Státchabhair agus an t-athbhreithniú atá á dhéanamh ar an Rialachán 
Blocdhíolúine Talmhaíochta16;

64. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme Airteagal 209 
den Rialachán maidir le CEM Aonair, agus a raon feidhme a shoiléiriú, go sonrach 
maidir leis na heisceachtaí ar rialacha iomaíochta a dheonaítear do chomhaontuithe 
áirithe agus do chleachtais áirithe de chuid feirmeoirí i gcomhlachais, chun níos mó 
soiléireachta agus deimhneachta dlíthiúla a thabhairt dóibh siúd lena mbaineann nuair a 
dhéantar an tAirteagal sin a chur chun feidhme, agus níos mó solúbthachta a thabhairt 
don Choimisiún maidir leis an Airteagal sin a chur chun feidhme;

65. ag aithint an róil atá ag eagraíochtaí idirchraoibhe sa slabhra, a fhónann mar ardán don 
idirphlé, don taighde agus don fhorbairt, do dhea-chleachtais agus do thrédhearcacht an 
mhargaidh;

66. á iarraidh go ndéanfaí ról na n-eagraíochtaí idirchraoibhe a neartú chun caidreamh níos 
cothroime a chur chun cinn sa bhiashlabhra, agus ag tacú le leathnú an chlásail 
comhroinnte luacha chun na hoibreoirí uile, seachas an chéad cheannaitheoir amháin, a 
chumhdach, i gcomhréir leis an dréacht-tuarascáil a ghlac an Coiste um Thalmhaíocht 
agus um Fhorbairt Tuaithe sa Pharlaimint i mí Aibreán 2019 maidir le comheagrú nua 
na margaí i dtáirgí talmhaíochta mar chuid den chéad athchóiriú eile ar an 
gcomhbheartas talmhaíochta (CBT);

67. á iarraidh go ndéanfaí foráil do dhíolúine uathoibríoch shainráite ó Airteagal 101 CFAE 
faoi Airteagal 210 den Rialachán maidir le CEM Aonair, faoi réir phrionsabail an 
riachtanais agus na comhréireachta, lena gceadófaí d’eagraíochtaí idirchraoibhe 
talmhaíochta na cúraimí a shanntar dóibh leis an Rialachán maidir le CEM Aonair a 
chur i gcrích, d’fhonn aidhmeanna Airteagal 39 CFAE a chur chun cinn;

14 IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.
15 IO L 352, 24.12.2013, lch.1.
16 IO C 213, 8.9.2009, lch. 9.
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68. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar forálacha Airteagal 222 den Rialachán 
maidir le CEM Aonair a ghníomhachtú go pras chun aghaidh a thabhairt ar shaobhadh 
tromchúiseach sa mhargadh;

69. á chur in iúl gur díol sásaimh di rath na mbeart bainistithe soláthair a tugadh isteach do 
cháis agus liamhás ardcháilíochta arna iarraidh sin do ETanna, d’eagraíochtaí 
idirchraoibhe agus do ghrúpaí oibreoirí; á iarraidh go ndéanfaí forálacha an Rialacháin 
maidir le CEM Aonair lena n-údaraítear tabhairt isteach rialacha rialaithe soláthair a 
leathnú chun na táirgí uile a thairbhíonn de shonrúchán tionscnaimh faoi chosaint 
(STFC) nó de thásc geografach faoi chosaint (TGFC) a chumhdach chun cothromaíocht 
níos fearr idir soláthar agus éileamh a bhaint amach;

70. á iarraidh ar an gCoimisiún dul i mbun idirphlé leis na geallsealbhóirí ábhartha uile 
maidir le feidhmiú an tslabhra soláthair talmhaíochta agus bia, agus beartas iomaíochta 
AE a oiriúnú i gcomhréir leis na forbairtí is déanaí sa timpeallacht trádála;

71. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur glacadh Treoir (AE) 2019/633 an 17 Aibreán 2019 
maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an 
tsoláthair talmhaíochta agus bia17, rud ar céim thosaigh thábhachtach í chun cothroime 
idir oibreoirí a áirithiú agus chun aghaidh a thabhairt ar éagothroime na cumhachta 
margála laistigh den slabhra soláthair bia; ag tathant ar na Ballstáit an treoir a thrasuí 
gan mhoill agus á iarraidh ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar dhul chun 
cinn an trasuite agus comhroinnt na ndea-chleachtas idir na Ballstáit a chur chun cinn; 
ag spreagadh na mBallstát chun cleachtais éagóracha bhreise a liostú mar chleachtais 
thoirmiscthe agus caighdeáin níos airde a leagan síos;

72. á mheabhrú go bhfuil athstruchtúrú suntasach cothrománach agus ingearach déanta, as 
ar tháinig comhdhlúthú breise sna hearnálacha seo a leanas: síolta, agraiceimiceach, 
leasachán, géineolaíocht ainmhithe agus innealra feirme, ar earnálacha iad a bhí 
comhchruinnithe cheana, agus i bpróiseáil agus miondíol; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
agus measúnú á dhéanamh aige ar chumaisc sna hearnálacha sin, breithniú a dhéanamh 
ar thionchair eile chomh maith leis na praghsanna do thomhaltóirí; á chur i bhfáth nach 
mór leasanna feirmeoirí, saoránach agus an chomhshaoil in AE a chosaint, trí mheasúnú 
cuimsitheach agus iomlánaíoch a dhéanamh, ar leibhéal na feirme, ar thionchar na 
gcumasc agus na n-éadálacha i measc soláthróirí ionchuir talmhaíochta, lena n-áirítear 
táirgeoirí táirgí cosanta plandaí;

73. á mheas go bhfuil sé bunriachtanach go leanfadh an Coimisiún den fhaireachán 
mionsonraithe a dhéanann sé ar mhargadh AE na lotnaidicídí, na síolta agus na dtréithe, 
agus d’fhaireachán a dhéanamh ar thionchar na digiteála ar an earnáil talmhaíochta;

74. ag tathant ar an gCoimisiún ardán buan faisnéise ar leibhéal an Aontais a chur ar bun 
maidir le huirlisí bainistithe riosca chun cabhrú le feirmeoirí déileáil le 
neamhchinnteacht aeráide, le luaineacht sa mhargadh agus le rioscaí eile, ar ardán é inar 
féidir le geallsealbhóirí dea-chleachtais a mhalartú, mar a leagtar amach ina 
theachtaireacht ó mhí na Samhna 2017 maidir le todhchaí an bhia agus na 
feirmeoireachta;

75. á chur i bhfios go gcuireann éagothromaíochtaí móra maidir le híocaíochtaí díreacha 

17 IO L 111, 25.4.2019, lch. 59.
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bac ar thionscnaimh inbhuanaithe feirmeoirí don aeráid agus don chomhshaol agus go 
ndéanann siad iomaíocht in AE a shaobhadh; ag meabhrú an ghealltanais a thug an 
Chomhairle Eorpach an 7-8 Feabhra 2013 go ndéanfaí íocaíochtaí a chomhchuibhiú ar 
fud an Aontais faoi 2013;

76. ag tarraingt aird ar líon méadaitheach agóidí na bhfeirmeoirí agus á thabhairt dá haire 
go bhfuil an tionchar carnach atá ag comhaontuithe saorthrádála (CSTanna) ar earnáil 
agraibhia AE ar cheann de na hábhair imní atá aici; ag ceistiú an bhfuil táirgeoirí 
agraibhia AE faoi mhíbhuntáiste iomaíoch mar gheall ar CSTanna, i bhfianaise 
difríochtaí sna caighdeáin shóisialta, sláinte, saothair agus leasa ainmhithe atá ann i 
dtríú tíortha; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, an tuarascáil is déanaí uaidh 
maidir leis an tionchar carnach atá ag comhaontuithe atá ann faoi láthair agus a bheidh 
ann amach anseo a thíolacadh a luaithe is féidir, agus á iarraidh go ndéanfaí prionsabail 
na cómhalartachta agus an chomhlíonta do tháirgí talmhaíochta a chur i bhfeidhm agus 
go dtabharfaí cosaint d’earnálacha leochaileacha sa chaibidlíocht trádála a bheidh ann 
amach anseo agus sa chaibidlíocht trádála atá ar siúl faoi láthair, ag áirithiú go ndéanfar 
na cigireachtaí uile is gá;

77. á chur in iúl gur díol sásaimh di an togra le haghaidh rialachán maidir le clár an 
mhargaidh aonair, agus, go sonrach, na gníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
mbiashlabhra a dtugtar tacaíocht dóibh ann, amhail bearta tréidliachta agus 
fíteashláintíochta, chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna sláinte ainmhithe agus 
plandaí; ag tathant ar an gComhairle agus ar an bParlaimint an chaibidlíocht a thabhairt 
chun críche go pras agus an rialachán a ghlacadh;

78. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá conclúidí tráthúla maidir leis an dá thogra ón 
gCoimisiún le haghaidh rialacháin idirthréimhseacha, chun moilleanna agus castachtaí a 
sheachaint a bhféadfadh éagobhsaíocht sa mhargadh a bheith mar thoradh orthu;

79. á mheas go bhfuil sé bunriachtanach na hinniúlachtaí uile a bhaineann le cur i bhfeidhm 
Airteagail 209 agus 210 den Rialachán maidir le CEM Aonair agus a bhaineann le 
státchabhair le haghaidh forbairt na n-earnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta a 
choinneáil laistigh de AS AGRI, agus, ar an gcaoi sin, a áirithiú gur ann don saineolas is 
gá chun aghaidh a thabhairt ar ábhair sa réimse sin agus iad a chomhordú, rud atá 
riachtanach i bhfianaise chineál sonrach na n-earnálacha sin agus atá go hiomlán 
comhsheasmhach leis na cuspóirí agus an tacaíocht a sholáthraítear faoi CBT;

80. á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint d’aird ar leith a thabhairt ar sholáthar seirbhísí lena 
ngabhann leas eacnamaíoch ginearálta (SLEG) nuair a bhíonn rialacha státchabhrach á 
gcur i bhfeidhm, go háirithe i gcomhthéacs réigiúin agus oileáin scoite, iargúlta nó 
forimeallacha san Aontas; ag tabhairt dá haire go bhfuil deacrachtaí áirithe ann maidir le 
rialacha phacáiste Almunia a chur i bhfeidhm i gcás SLEGanna áirithe, amhail an 
earnáil poist, a bhféadfadh a gcuid cúraimí seirbhíse poiblí, i gcomhréir le dlí an 
Aontais, a bheith sainithe agus eagraithe ar an leibhéal náisiúnta;

81. á mheabhrú go bhfuil gá le treochlár le haghaidh spriocdhíriú níos fearr a dhéanamh ar 
státchabhair, go háirithe i gcás seirbhísí lena ngabhann leas eacnamaíoch ginearálta a 
sheachadadh, lena n-áirítear seirbhísí fuinnimh, iompair nó teileachumarsáide;

82. á athdhearbhú gur iarr sí go ndéanfaí réigiúin ghuail a shainaithint mar limistéir 
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fóirithinte i gcomhréir le hAirteagal 107(3) (a) agus (c) CFAE agus go ndéanfar rialacha 
cabhrach AE do na réigiúin speisialta sin a oiriúnú ionas go bhféadfar bearta a 
dhéanamh chun déileáil le hathrú struchtúrtha; á áitiú i gcás cuideachtaí 
mianadóireachta guail agus oibreoirí stáisiúin chumhachta guail a fuair tacaíocht phoiblí 
as mianadóireacht ghuail agus as dó guail, agus a bhfuil tacaíocht phoiblí ina leith sin 
fós á fáil acu, nach bhféadfaidh siad a bheith faoi réir cóir phribhléidithe státchabhrach, 
lena n-áirítear as gníomhaíochtaí traidisiúnta freagrachta corparáidí amhail athshlánú 
screamhuisce, athchóiriú tírdhreacha nó gníomhaíochtaí eile a bhaineann le láithreacha 
a ghlanadh suas; á iarraidh ar an gCoimisiún treoraíocht agus coinníollacht shoiléir a 
thabhairt i gcomhréir le gealltanais aeráide AE;

83. á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil an Coimisiún tar éis leathnú na scéime 
blocdhíolúine go dtí tionscadail a bhaineann le Comhar Críochach Eorpach (ar a dtugtar 
Interreg freisin) a áireamh ina athbhreithniú spriocdhírithe ar an Rialachán Ginearálta 
Blocdhíolúine (GBER)18;

84. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an chóir aisiméadrach a chuirtear ar oibríochtaí a 
fhaigheann cistiú AE ag brath ar an gcás cibé acu an dtugtar tacaíocht dóibh ar thaobh 
an Aontais le hacmhainní ón mbeartas comhtháthaithe nó le cistí nó cláir AE eile amhail 
Fís 2020/Fís Eorpach nó EFSI2.0/ InvestEU mar atá molta ag an gCoimisiún ina 
athbhreithniú ar GBER; á chreidiúint gur cheart machaire comhréidh a choimeád le 
haghaidh tionscadail a bhfuil an nádúr céanna leo, ach a bhfuil éagsúlacht ann ó thaobh 
na bhfoinsí maoinithe, mar go dtabharfadh sé sin tosaíocht do scéimeanna cistithe 
áirithe agus ag an am céanna go ndéanfaí plódú ar scéimeanna eile;

Cuimsiú níos fearr a dhéanamh ar na saoránaigh tríd an bParlaimint 

85. á iarraidh, d’uireasa aon leasú ar na Conarthaí, go mbainfí úsáid rialta as an ngnáthnós 
imeachta reachtach sa bheartas iomaíochta, ar an dóigh chéanna leis an nós imeachta a 
úsáideadh don Treoir um Dhamáistí Fritrustaí19 agus do Threoir ECN+;

86. á iarraidh ar an gCoimisiún tuairisc a thabhairt don Pharlaimint go rialta maidir le cur 
chun feidhme agus faireachán na gcomhaontuithe comhair i ndáil le hiomaíocht, agus ar 
an scagadh ar infheistíochtaí díreacha coigríche; á iarraidh ar an gCoimisiún 
ardchaighdeáin trédhearcachta a choimeád;

87. á chur i bhfáth gur mian léi go mbeadh ról níos mó ag an bParlaimint a mhéid a 
bhaineann le creat ginearálta don bheartas iomaíochta a shainiú agus a fhorbairt; ag 
tabhairt dá haire gur cheart go mbeadh an Pharlaimint níos rannpháirtí i ngníomhachtaí 
na meithleacha agus na sainghrúpaí, amhail an Líonra Idirnáisiúnta um Iomaíocht (LII), 
mar bhreathnóir chun eolas níos fearr a fháil ar an ábhar agus chun go mbeadh sí 
cothrom le dáta i dtaobh forbairtí chun go mbeadh sí níos ullmhaithe dá ról mar 
chomhreachtóir; á iarraidh ar an gCoimisiún an Pharlaimint go háirithe a thabhairt ar 
bord nuair a bhíonn ionstraimí sa dlí bog á gceapadh aige, amhail fógraí agus treoirlínte;

88. á iarraidh ar an gCoimisiún fóraim ilearnálacha agus idirinstitiúideacha a eagrú leis an 
tionscal, leis na rialtóirí náisiúnta, lena n-áirítear údaráis cosanta sonraí, le grúpaí 

18 IO L 187, 26.6.2014, lch. 1.
19 IO L 349, 5.12.2014, lch. 1.
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náisiúnta tomhaltóirí agus le geallsealbhóirí ábhartha eile chun deireadh a chur leis an 
ilroinnt atá sa bheartas iomaíochta;

89. á chur i bhfáth go n-iarrtar go leor mionsonraí sonracha faoin uair a tugadh an 
státchabhair san fhoirm ghearáin reatha le haghaidh cásanna státchabhrach, agus nach 
bhfuil bealach ar bith go mbeadh a fhios sin ag na gnáthshaoránaigh; á iarraidh, dá bhrí 
sin, ar an gCoimisiún an fhoirm ghearáin a shimpliú chun go mbeadh sé indéanta ag 
gnáthshaoránaigh gearáin a sheoladh isteach;

90. ag tabhairt dá haire, agus gur oth léi é, a laghad faisnéise a cuireadh ar fáil le linn 
imscrúdú an Choimisiúin ar ghearáin a cuireadh isteach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
deimhniú fála a thabhairt don ghearánach mar aon le fógra nuair a chuirtear tús le 
himscrúdú, lena n-áirítear faisnéis faoin méid ama a mheastar a mhairfidh an t-
imscrúdú;

91. á mheabhrú a thábhachtaí atá sé comhordú a dhéanamh leis na húdaráis náisiúnta 
iomaíochta, agus á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht ar choinníollacha cur chun 
feidhme Threoir ECN+ a chur faoi bhráid na Parlaiminte; á mheabhrú go ndearna an 
Coimisiún ‘bearta idirlinne’ a shainaithint san iarscríbhinn a ghabhann le Treoir ECN+ 
mar ‘uirlis lárnach do na húdaráis iomaíochta chun a áirithiú nach ndéantar díobháil don 
iomaíocht fad a bhíonn imscrúdú ar siúl’; á mheabhrú go bhfuil gá le measúnú a 
dhéanamh ar cibé an bhfuil bealach ann chun glacadh na mbeart idirlinne san ECN a 
shimpliú agus go ndéanfaí é sin laistigh de dhá bhliain ó dháta trasuí na Treorach chun 
go gcumasófar do na húdaráis iomaíochta déileáil ar bhonn níos éifeachtaí le forbairtí i 
margaí atá ag athrú go tapa;

92.  á chur i bhfios go bhfuil ríthábhacht le neamhspleáchas polaitiúil na n-údarás iomaíochta 
chun neamhchlaontacht agus inchreidteacht an bheartais iomaíochta a áirithiú; á aithint 
go bhfuil gá le grinnscrúdú poiblí ar an mbrústocaireacht in institiúidí uile AE chun 
saobhadh iomaíochta a sheachaint; á athdheimhniú, dá bhrí sin, gur iarr sí go mbeadh 
Rolla Trédhearcachta feabhsaithe AE ann; á áitiú go mbeadh malartú níos rialta ann leis 
an gCoimisiún, i gcomhréir leis an gcomhaontú idirinstitiúideach leis an bParlaimint; á 
iarraidh ar an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin um Iomaíocht fanacht i ndlúth-theagmháil 
le coiste ECON agus leis an Meitheal um Iomaíocht sa choiste sin, ós rud é gurb í an 
Mheitheal sin an áit iomchuí d’idirphlé níos rialta;

93. á mheabhrú go ndearna Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh um 
Eoraip atá Oiriúnach don Aois Dhigiteach, le linn na héisteachta le haghaidh daingniú 
an Choimisinéara an 8 Deireadh Fómhair 2019, gealltanas go gcoinneodh sí a cúram i 
leith an bheartais dhigitigh agus a cúram i leith na hiomaíochta scartha óna chéile;

94. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, 
chuig na parlaimintí náisiúnta agus chuig na húdaráis náisiúnta iomaíochta. 
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THRÁDÁIL IDIRNÁISIÚNTA

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

maidir leis an mbeartas iomaíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Enikő Győri

MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint 
i gcomhair rúin:

1. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil margadh comhréidh idirnáisiúnta i gcóras trádála 
iltaobhach atá bunaithe ar rialacha agus a choimircíonn scóip déanta cinntí na stát 
lárnach don Eoraip, lena n-áirítear cuideachtaí Eorpacha agus go háirithe cuideachtaí 
beaga agus meánmhéide (FBManna), chomh maith lena bheith lárnach d’oibrithe agus 
do thomhaltóirí; á mheas go rannchuidíonn sé sin le borradh a chur faoi fhorbairt 
eacnamaíoch inbhuanaithe, rud a áirithíonn timpeallacht chobhsaí agus intuartha, a 
shaothraíonn iomaíochas agus cómhalartacht fheabhsaithe, a chinntíonn agus a 
chruthaíonn poist chuibhiúla in AE agus i dtríú tíortha, agus a áirithíonn ardchaighdeáin 
saothair agus comhshaoil, ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar an líon post atá spleách 
ar luachshlabhraí domhanda; á chur i bhfáth ina leith sin a thábhachtaí atá trédhearcacht, 
inbhuanaitheacht agus cuntasacht chorparáideach mhéadaithe i luachshlabhraí 
domhanda, agus á iarraidh ar AE go mbreithneofaí, i measc beart eile, creat dlíthiúil a 
bhunú le haghaidh dícheall cuí éigeantach i luachshlabhraí domhanda mar chéim 
riachtanach chun an méid sin a bhaint amach;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún, ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar an díospóireacht, na 
rialacha iomaíochta, an beartas tionsclaíoch agus an trádáil idirnáisiúnta atá mar réimsí 
cúraim ag AE a thabhairt le chéile agus go gcaithfidh siad sin a bheith ag dul bonn ar 
bhonn le hinbhuanaitheacht agus le hurraim don chomhshaol; á chur i bhfios go láidir 
go bhfuil gá ann le maoiniú a dhéanamh ar thaighde mar bhonn don nuálaíocht agus don 
fhorbairt ag gnólachtaí Eorpacha agus mar ghné lárnach chun borradh a chur faoin 
trádáil agus faoin iomaíochas;

3. á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag FBManna sa trádáil 
idirnáisiúnta, ós rud é go seasann siad do 30 %, a mheastar, d’onnmhairithe earraí AE 
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chuig an gcuid eile den domhan1; á mheas go leanann an margadh inmheánach de 
bheith, go mór fada, ar an margadh is tábhachtaí do FBManna; á mheabhrú, chun go 
gcuideofar le FBManna déileáil leis na dúshláin mhéadaithe a ghabhann le dul isteach i 
margaí nua agus chun a chur ar a gcumas a bheith iomaíoch de réir a dtuillteanas féin, 
gur cheart do bheartas trádála agus iomaíochta an Aontais rannchuidiú leis an 
éagsúlacht eacnamaíoch agus le timpeallacht trádála atá oiriúnach do FBManna, agus 
gur cheart go mbeadh ar áireamh sa mhéid sin smaoineamh ar an sainmhíniú atá ag AE 
ar FBManna a nuachóiriú, go háirithe trí chritéir cháilitheacha a chur leis an sainmhíniú 
sin; 

4. á chur i bhfáth gur cheart do bheartas iomaíochta AE iomaíocht chothrom agus dálaí 
trádála cómhalartacha a chur chun cinn sa mhargadh inmheánach agus ar an leibhéal 
domhanda, agus é mar aidhm bhreise leis sin dícheall an tionscail a neartú chun go 
rannchuideofar freisin leis an nuálaíocht agus le haistriú cóir ionsar gheilleagar AE atá 
neodrach ó thaobh díobháil aeráide de; á athdhearbhú go bhfuil feidhm ag rialacha 
iomaíochta AE maidir leis na gníomhaithe uile atá gníomhach ar an margadh 
inmheánach; á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfar aghaidh go héifeachtúil ar chleachtais 
trádála míchothroma trí chur chuige comhordaithe, teanntásach agus comhtháiteach trí 
bhíthin lán-úsáid a bhaint as na hionstraimí atá cheana ann, agus as ionstraimí atreisithe, 
i réimsí amhail iomaíocht, trádáil, cosaint agus soláthar, agus trí bhíthin beartais agus 
uirlisí nua agus éifeachtacha a fhorbairt agus dul i ngleic leis na héifeachtaí ar an 
margadh inmheánach a bhíonn ag saobhadh i margaí idirnáisiúnta amhail úinéireacht ag 
stát coigríche agus fóirdheontais ó stáit choigríche, go háirithe i gcás ina mbíonn cistiú 
ón Aontas i gceist; á iarraidh go neartófar an ionstraim frith-fhóirdheontais trí shásra 
rialaithe ar fhóirdheontais a chur san áireamh;

5 á iarraidh ar an gCoimisiún, sa chomhthéacs seo, smaoineamh freisin ar an bhfuil sé 
iomchuí nuachóiriú agus nuashonrú a dhéanamh ar an léirmhíniú atá ar na rialacha 
maidir le hiomaíocht spriocdhírithe ach fós gan díobháil a dhéanamh don iomaíocht ar 
na margaí ábhartha in AE, agus freisin athchóiriú a dhéanamh ar na treoirlínte don 
státchabhair chomh maith le fóirdheontais stáit agus úinéireacht rialtais a chur san 
áireamh mar chritéir i dtreoracha maidir le soláthar poiblí AE chun inmharthanacht 
fhadtéarmach bhonn tionsclaíochta na hEorpa a coimirciú agus chun go rachadh sé chun 
tairbhe do thomhaltóirí na hEorpa; á chur in iúl gur díol sásamh de, ina thaobh seo, an 
rún nua atá ag an gCoimisiún an sásra scagtha ar infheistíocht dhíreach choigríche a 
neartú a thúisce a bheidh taithí leordhóthanach faighte ar an reachtaíocht atá ann faoi 
láthair;

6 á chur i bhfios go bhfuil gá ann le laghdú a dhéanamh ar na haisiméidreachtaí atá ar 
marthain sna margaí soláthair phoiblí idirnáisiúnta, agus á iarraidh ar an gCoimisiún a 
bheith uaillmhianach i leith margaí coigríche a oscailt suas do chuideachtaí AE, go 
háirithe FBManna; á chur in iúl gur díol sásaimh di na pléití athnuaite ar ionstraim 
soláthair phoiblí idirnáisiúnta (IPI) an Aontais, agus á iarraidh go ndéanfar é a ghlacadh 
faoi 2020 chun cómhalartacht a ráthú sa chás go ndéanann comhpháirtithe trádála 
rochtain ar a margaí soláthair a shrianadh; 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


PE641.227v03-00 24/46 RR\1199837GA.docx

GA

7. á iarraidh, thairis sin, ar an gCoimisiún tuilleadh feabhais a chur ar an gcomhar 
domhanda in ábhair iomaíochta, lena n-áirítear an t-idirphlé cuí le SAM, leis an 
tSeapáin agus le comhpháirtithe eile; á iarraidh ar an gCoimisiún machaire comhréidh 
idirnáisiúnta a áirithiú agus comhaontú ar chaighdeáin agus nósanna imeachta coiteanna 
trí bhíthin comhaontuithe trádála déthaobhacha agus i bhfóraim idirnáisiúnta amhail an 
Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD), Comhdháil na Náisiún 
Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (UNCTAD), an Eagraíocht Dhomhanda Trádála 
(EDT), an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS) agus an Banc Domhanda; á iarraidh 
ar an gCoimisiún a bheith gníomhach ó thaobh an Líonra Idirnáisiúnta um Iomaíocht 
(LII) a neartú, agus á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá comhar éifeachtach le 
húdaráis iomaíochta náisiúnta i dtríú tíortha chun éifeachtacht imscrúduithe sonracha a 
mhéadú; 

8 ag tacú go hiomlán le dícheall an Choimisiúin i gcomhthéacs an athchóirithe leanúnaigh 
ar EDT, lena n-áirítear ar a Chomhlacht Achomhairc, chun nuashonrú a dhéanamh ar na 
rialacha iltaobhacha maidir le fóirdheontais nó tionscnaimh earnálacha, agus na rialacha 
sin a bheith infheidhmithe go héifeachtúil, chun aghaidh a thabhairt go leormhaith ar 
cheist na bhfóirdheontas ar an leibhéal idirnáisiúnta, ag féachaint go sonrach 
d’fhóirdheontais thionsclaíocha, d’fhiontair faoi úinéireacht stáit agus d’aistrithe 
éigeantacha teicneolaíochta, agus freisin le dícheall an Choimisiúin gníomhú chun 
seasamh i gcoinne beartais agus cleachtais i dtríú tíortha nach bhfuil dírithe ar an 
margadh; á iarraidh ar an gCoimisiún Parlaimint na hEorpa agus na Ballstáit a 
rannpháirtiú go hiomlán sa réimse sin;

9. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur ann do chaibidlí iomaíochta sonracha sna 
comhaontuithe trádála agus infheistíochta déthaobhacha a tugadh i gcrích le déanaí, 
agus á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint d’fhorálacha nua-aimseartha, uaillmhianacha 
agus infhorfheidhmithe a chaibidliú maidir le hiomaíocht agus le státchabhair i ngach 
uile chomhaontú trádála amach anseo agus mar chuid de bheartas trádála iomlánaíoch 
agus uaillmhianach a bheidh ag an Aontas; 

10 á chur i bhfáth go bhfuil tábhacht le forfheidhmiú éifeachtach ar na forálacha um 
fhorbairt inbhuanaithe atá i gcomhaontuithe trádála chun iomaíocht chothrom mar aon 
le caighdeáin chomhshaoil agus shóisialta a áirithiú; á chur in iúl gur díol sásaimh di, 
óna thaobh sin de, go bhfuil critéir chomhshaoil agus shóisialta á dtabhairt isteach san 
athchóiriú ar bhearta frith-fhóirdheontas agus frith-dhumpála; á mheas go bhféadfaí a 
fhiosrú freisin a mhéid is féidir croíchaighdeáin bheachta agus inbhreithnitheacha de 
chuid ILO faoi dhlí EDT a chur san áireamh i gcomhthéacs an athchóirithe leanúnaigh 
ar EDT agus chun rannchuidiú le machaire comhréidh domhanda a bhaint amach;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh rialacha iomaíochta in-
chomhoiriúnaithe le geilleagar domhanda atá ag athrú go mear agus gur fearr a bheidh 
siad ag fónamh do thomhaltóirí, oibrithe agus gnólachtaí san Eoraip trí thionchar 
dhigiteáil an gheilleagair ar an gcaoi a bhfeidhmíonn margaí domhanda a chur san 
áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an tionchar atá ag r-
thráchtáil dhomhanda ó thaobh mhéadú na hiomaíochta de laistigh de na margadh 
miondíola, ó thaobh fheabhsú rogha na dtomhaltóirí de agus ó thaobh an tionchair atá 
aige sin ar dháileadh táirgí agus ar phoist; á aithint gur cumasóirí lárnacha sa trádáil 
dhigiteach iad na hardáin ar líne, ach á thabhairt chun suntais go háirithe go bhfuil 
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comhchruinniú iomarcach sna margaí agus sa chumhacht tar éis éirí as teacht chun cinn 
an gheilleagair dhigitigh; á chur i bhfáth go gcaithfear díriú isteach ar shaincheisteanna 
lárnacha amhail rochtain ar shonraí agus iniomparthacht sonraí, chomh maith le ról agus 
láithreacht na n-ardán sna margaí mar aon leis an neodracht theicneolaíoch;

12 á chur in iúl gur díol sásamh di, sa chomhthéacs seo, na caibidlíochtaí iltaobhacha atá ar 
siúl faoi láthair in EDT maidir le r-thráchtáil agus á iarraidh go mbeadh sraith rialacha, 
atá cuimsitheach agus uaillmhianach ann, a thabharfaidh aghaidh ar bhacainní trádála 
digiteacha, a áirithíonn gur féidir le cuideachtaí dul san iomaíocht ar fud an domhain ar 
mhachaire comhréidh agus a fheabhsaíonn iontaobhas na dtomhaltóirí i dtimpeallacht ar 
líne nach dtéann chun dochair do chaighdeáin cosanta sonraí na hEorpa; ag cur béim ar 
an bhfíoras gur cheart go mbeadh ról ceannasaíochta ag AE sna caibidlíochtaí 
idirnáisiúnta sin, agus go mbeadh dlúthcomhairliúcháin ann a mbeadh Parlaimint na 
hEorpa, na Ballstáit agus geallsealbhóirí, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, páirteach 
iontu;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún anailís agus staidéar cuí a dhéanamh ar na margaí soláthair 
poiblí sna tríú tíortha lena bhfuil comhaontú saorthrádála caibidlithe aige nó a bhfuil 
comhaontú saorthrádála á chaibidliú aige leo chun na dálaí rochtana is fearr do 
chuideachtaí Eorpacha a chaibidliú;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún comhordú a dhéanamh ar an ngníomhaíocht is gá do na 
hArdstiúrthóireachtaí atá i gceist – AS na Trádála agus AS na hIomaíochta – a 
dhéanamh chun a áirithiú go ndéanann na rialacha iomaíochta agus a gcur chun feidhme 
iomaíocht chothrom a ráthú do chuideachtaí Eorpacha i margaí tríú tíortha, agus a 
mhalairt go cruinn;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar an ról atá ag caighdeáin a shocrú 
ar bhonn idirnáisiúnta a mhéid a bhaineann le hiomaíocht chothrom; á áitiú gur cheart 
do AE a chur chuige iltaobhach i leith socrú caighdeán a neartú, go háirithe i 
gcomhthéacs ISO agus IEC; ag tabhairt foláirimh in aghaidh náisiúnú a dhéanamh ar 
aon chur chuige i leith socrú caighdeán, go háirithe i gcomhthéacs Thionscnamh Chrios 
agus Ród na Síne agus straitéisí eile a fheabhsaíonn lúdracht; á iarraidh ar an 
gCoimisiún comhordaitheoir ardleibhéil le haghaidh an bheartais um chaighdeánú a 
bhunú sa chomhthéacs seo;

16. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé gné inscne-bhunaithe a ionchorprú ar an 
leibhéal iltaobhach agus ar an leibhéal déthaobhach, lena n-áirítear sna caibidlí inscne i 
gcomhaontuithe trádála agus i mbearta deartha atá inscne-íogair (e.g. a áirithiú go 
mbíonn an tionchar inscne atá ag beartas agus comhaontuithe trádála AE san áireamh i 
measúnuithe tionchair ex ante agus ex post), chun borradh a chur faoin iomaíocht agus 
chun fás eacnamaíoch atá cuimsitheach a chur chun cinn;
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

maidir leis an mbeartas iomaíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Isabel Carvalhais

MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go luaitear in Airteagal 42 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE) nach mbeidh feidhm ag rialacha iomaíochta maidir le táirgeadh agus trádáil 
táirgí talmhaíochta ach amháin a mhéid a chinnfidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle, agus na cuspóirí a leagtar amach don chomhbheartas talmhaíochta (CBT) 
in Airteagal 39 CFAE á gcur san áireamh;

B. de bhrí go bhfuil sé ar cheann de chuspóirí CBT a leagtar amach in Airteagal 39 CFAE 
caighdeán cóir maireachtála a áirithiú don phobal talmhaíochta, go háirithe trí 
thuilleamh aonair daoine atá ag gabháil don talmhaíocht a mhéadú;

C. de bhrí gur dheimhnigh an Chúirt Bhreithiúnais ina breithiúnas an 14 Samhain 20171 
(‘Cás Endives’) go bhfuil tosaíocht ag CBT ar rialacha iomaíochta; de bhrí gur rialaigh 
an Chúirt go bhféadfadh cleachtais a bhaineann le comhbheartú maidir le praghsanna nó 
cainníochtaí a chuirtear ar an margadh nó maidir le malartuithe faisnéise straitéisí an 
toirmeasc ar chomhaontuithe, ar chinntí agus ar chleachtais chomhbheartaithe a leagtar 
síos in Airteagal 101(1) CFAE a sheachaint más rud é gur idir comhaltaí na 
heagraíochta táirgeoirí (ETanna) céanna nó an chomhlachais eagraíochtaí táirgeoirí 
(CETanna) chéanna atá aitheanta ag Ballstát a chomhaontaítear iad agus go bhfuil 
géarghá leo chun ceann amháin nó níos mó de na cuspóirí a shanntar do na 
heagraíochtaí sin a shaothrú, i gcomhréir le reachtaíocht AE;

D. de bhrí go bhfuil díolúintí ó chur i bhfeidhm Airteagal 101 CFAE i Rialachán (AE) 
2017/23932 (‘Rialachán Omnibus’), lena leagtar síos, go háirithe, go bhfuil gá le 

1 Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 14 Samhain 2017, Président de l’Autorité de la concurrence v 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) agus Eile.
2 IO L 350, 29.12.2017, lch. 15.
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comhghníomhaíochtaí ETanna agus a gcuid CETanna chun cuspóirí CBT mar a 
shainítear in Airteagal 39 CFAE a bhaint amach ar choinníoll go ndéantar na 
gníomhaíochtaí comhpháirteacha a fheidhmiú i ndáiríre agus go mbíonn siad ina 
gcuidiú le hiomaíochas feirmeoirí a fheabhsú; de bhrí, mar thoradh air sin, go bhfuil 
gníomhaíochtaí amhail pleanáil táirgthe agus caibidliú conartha díolmhaithe ó na 
forálacha a bhunaítear in Airteagal 101 CFAE;

E. de bhrí gurb é an toradh atá ar chineál sonrach agus gnéithe struchtúracha earnáil 
talmhaíochta AE, ar earnáil í atá comhdhéanta den chuid is mó d’fheirmeacha atá beag 
ó thaobh an gheilleagair de, ná táirgeadh ilroinnte a bheith ann agus deacrachtaí agus 
dúshláin a bheith roimh roinnt feirmeoirí, agus iad ag freagairt d’athruithe agus d’éilimh 
an mhargaidh agus ag dul in oiriúint do na hathruithe agus na héilimh sin; de bhrí go 
bhfuil codarsnacht ann idir é sin agus leibhéal ard comhchruinnithe na n-oibreoirí eile sa 
slabhra soláthair bia, rud is cúis le míbhuntáistí tromchúiseacha ó thaobh chumhacht 
chaibidlíochta na bhfeirmeoirí de agus ar cheart don Choimisiún agus do na húdaráis 
náisiúnta é a chur san áireamh agus rialacha iomaíochta á bhforfheidhmiú acu;

F. de bhrí gur cheart, le CBT a bheidh ann amach anseo, díriú ar thacaíocht d’fheirmeacha 
beaga agus d’fheirmeacha teaghlaigh, agus é á áirithiú san am céanna go mbeidh 
cleachtais feirmeoireachta inbhuanaithe á gcur i bhfeidhm; de bhrí nach féidir na 
spriocanna sin a bhaint amach ach amháin trí chur chuige aonfhoirmeach a ghlacadh i 
mbeartais uile AE, lena n-áirítear beartas iomaíochta;

G. de bhrí go bhfágfaidh tubaistí nádúrtha neamh-intuartha agus imthosca táirgeachta 
dothuartha, amhail drochaimsir agus ráigeanna galair, gur dócha go mbeidh an margadh 
le haghaidh táirgí talmhaíochta níos luainí fós, go bhféadfadh sé fulaingt ó 
ghéarchéimeanna, agus go ndéanfar seasamh margála na bhfeirmeoirí a lagú i leith 
ceannaitheoirí; de bhrí go bhfuil tábhachtach i ndáil leis sin ag baint le rochtain ar 
bhearta eisceachtúla a bhfuil sé mar aidhm leo cobhsaíocht an mhargaidh a chaomhnú;

H. de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach ag comhar idir feirmeoirí maidir lena staid sa 
slabhra soláthair bia a neartú, go rannchuidíonn sé le cuspóirí CBT agus go gcabhraíonn 
sé le feirmeoirí freagairt d’éilimh shochaíocha atá ag dul i méid; de bhrí go bhfuil roinnt 
mhór feirmeoirí in AE nach bhfuil in ann go fóill tairbhe a bhaint as ballraíocht in 
eagraíochtaí táirgeoirí, rud a fhágann go bhfuil a suíomh laistigh den slabhra soláthair 
bia an-leochaileach agus go bhfuil cumhacht margála níos laige acu; de bhrí go bhfuil 
gá, ar an ábhar sin, le ETanna a neartú, lena n-áirítear trí chomhdhlúthú agus trí 
CETanna;

I. de bhrí go bhfuil iomaíochas fheirmeoirí AE ag brath go mór ar fheidhmiú cuí agus cóir 
an mhargaidh inmheánaigh agus ar léirmhíniú agus forfheidhmiú soiléir ar na rialacha 
maidir le státchabhair agus maidir leis an mbeartas iomaíochta lena rialaítear gach 
oibreoir sa slabhra agraibhia, go háirithe ETanna agus CETanna, agus go bhfuil sé ag 
brath ar chineálacha eile comhair idir táirgeoirí in earnáil na talmhaíochta;

J. de bhrí go ndéanann cleachtais mhí-úsáideacha in earnáil an ionchuir agus in earnáil an 
mhiondíola agus an treocht atá ag méadú i dtreo chomhdhlúthú an tslabhra soláthair 
talmhaíochta agus an tslabhra soláthair bia sna hearnálacha sin saobhadh ar an 
iomaíocht agus ar an nuálaíocht, rud a dhéanann difear go díreach agus go hindíreach do 
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tháirgeoirí agus do thomhaltóirí araon;

K. de bhrí gur féidir, le teicneolaíochtaí digiteacha, cabhrú le feirmeoirí na hEorpa bia atá 
sábháilte, inbhuanaithe agus ar ardcháilíocht a sholáthar agus cabhrú le tionchar na 
talmhaíochta ar an gcomhshaol a laghdú, dálaí oibre d’fheirmeoirí a fheabhsú agus 
tarraingteacht na tuaithe a mhéadú, go háirithe do na glúnta óga; de bhrí gur lú an 
spreagadh atá ann don earnáil phríobháideach infheistíocht a dhéanamh i soláthar 
leathanbhanda sna limistéir sin;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún a chur san áireamh go sonrach, mar atá rialaithe ag an 
gCúirt Bhreithiúnais, nach mór tosaíocht a thabhairt do spriocanna CBT ar na 
spriocanna sin a bhaineann leis an mbeartas iomaíochta, trí rialacha iomaíochta a chur i 
bhfeidhm maidir le táirgeoirí agus ETanna, agus é sin a dhéanamh ar bhealach a bheidh 
níos soiléire, níos solúbtha agus níos intuartha; 

2. á chur i bhfáth, mar gheall ar a cineál sonrach agus ar thimthriallacha fada táirgeachta, 
nach féidir an fheirmeoireacht a chur i gcomparáid le haon ghníomhaíocht eile a mhéid 
a bhaineann le solúbthacht an tsoláthair, agus, dá bhrí sin, nach féidir loighic an 
mhargaidh a chur i bhfeidhm maidir leis an earnáil feirmeoireachta ar an dóigh chéanna 
a ndéantar í a chur i bhfeidhm maidir le hearnálacha eile;

3. á chur in iúl gur díol sásaimh di staidéar 2018 a rinneadh thar ceann an Choimisiúin 
maidir le ETanna agus a ngníomhaíochtaí in earnáil na hola olóige, in earnáil na 
mairteola agus na laofheola, agus in earnáil na mbarr curaíochta, ar staidéar é ina n-
athdhearbhaítear a thábhachtaí atá na heagraíochtaí sin agus a gcomhlachais maidir le 
staid na bpríomhtháirgeoirí sa bhiashlabhra a neartú agus maidir le rannchuidiú ar 
bhealach dearfach le cuspóirí CBT a leagtar amach in Airteagal 39 CFAE; ag tabhairt 
dá haire torthaí an staidéir lena léirítear gur cúig oiread níos mó ETanna/CETanna 
neamhaitheanta atá ann ná líon na gceann siúd atá aitheanta go foirmiúil agus gur 
dúshlán roimh bhunú ETanna agus CETanna atá san easpa tacaíochta ó rialtais; á chur 
in iúl gur oth léi nach ndéantar ETanna a fhorbairt a mhéid céanna ar fud na mBallstát 
agus á iarraidh go gcuirfear deireadh leis na constaicí atá ann fós sa phróiseas 
aitheantais agus go ndéanfar deimhneacht dhlíthiúil a ráthú; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
i ndáil leis sin, feasacht a ardú maidir leis na buntáistí a bhaineann le haitheantas a 
thabhairt do ETanna faoi Rialachán (AE) Uimh. 1308/20133 lena mbunaítear 
comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta (an Rialachán maidir le CEM Aonair) 
agus ag moladh go mbunófar tuilleadh ETanna mar bhealach d’fheirmeoirí chun a staid 
a neartú agus caibidlíocht éifeachtach a dhéanamh ar phraghsanna agus chun dul i 
ngleic leis na míchothromaíochtaí cumhachta laistigh den slabhra soláthair bia, i measc 
na ról eile atá acu;

4. á mheas go bhfuil sé bunriachtanach na forálacha lena rialaítear ETanna, CETanna agus 
eagraíochtaí idirchraoibhe a shoiléiriú sa Rialachán maidir le CEM Aonair faoi 
chuimsiú an athchóirithe ar CBT atá ar siúl faoi láthair, go háirithe maidir le beartas 
iomaíochta, ag cur leis an dul chun cinn a rinneadh le Rialachán Omnibus, agus i 
gcomhréir leis an rialú ón gCúirt Bhreithiúnais i gCás Endives agus, ar an gcaoi sin, 
níos mó deimhneachta dlíthiúla a thabhairt agus suíomh na bhfeirmeoirí sa bhiashlabhra 

3 IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.
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a fheabhsú;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme Airteagal 209 
den Rialachán maidir le CEM Aonair, agus a raon feidhme a shoiléiriú, go sonrach 
maidir leis na heisceachtaí ar rialacha iomaíochta a dheonaítear do chomhaontuithe 
áirithe agus do chleachtais áirithe de chuid feirmeoirí i gcomhlachais, chun níos mó 
soiléireachta agus deimhneachta dlíthiúla a thabhairt dóibh siúd lena mbaineann nuair a 
dhéantar an tAirteagal sin a chur chun feidhme, agus níos mó solúbthachta a thabhairt 
don Choimisiún maidir leis an Airteagal sin a chur chun feidhme;

6. á chur in iúl gur díol sásaimh di an staidéar a tiomsaíodh don Choimisiún maidir leis na 
bealaí is fearr chun ETanna a bhunú, chun a gcuid gníomhaíochtaí a chur i gcrích agus 
chun tacaíocht a thabhairt dóibh, ar staidéar é lena n-aithnítear an méid a rannchuidíonn 
ETanna agus CETanna le forbairt eacnamaíoch, theicniúil agus shóisialta a gcuid ball, 
rud a bhféadfadh éifeachtaí tairbhiúla indíreacha a bheith ag baint leis d’fheirmeoirí 
nach baill de ETanna iad, chomh maith le seachtrachtaí dearfacha d’oibreoirí eile sa 
slabhra soláthair bia; á thabhairt chun suntais an gá atá le deimhneacht dhlíthiúil do 
ETanna a áirithiú, go háirithe maidir le critéir aitheantais agus gníomhaíochtaí;

7. ag aithint an róil atá ag eagraíochtaí idirchraoibhe sa slabhra, a fhónann mar ardán don 
idirphlé, don taighde agus don fhorbairt, do dhea-chleachtais agus do thrédhearcacht an 
mhargaidh;

8. á iarraidh go ndéanfar ról na n-eagraíochtaí idirchraoibhe a neartú chun caidreamh níos 
cothroime a chur chun cinn sa bhiashlabhra, agus ag tacú le leathnú an chlásail 
comhroinnte luacha chun na hoibreoirí uile, seachas an chéad cheannaitheoir amháin, a 
chumhdach, i gcomhréir leis an dréacht-tuarascáil a ghlac an Coiste um Thalmhaíocht 
agus um Fhorbairt Tuaithe sa Pharlaimint i mí Aibreán 2019 maidir le comheagrú nua 
na margaí i dtáirgí talmhaíochta mar chuid den chéad athchóiriú eile ar CBT;

9. á iarraidh go ndéanfar foráil do dhíolúine uathoibríoch shainráite ó Airteagal 101 CFAE 
faoi Airteagal 210 den Rialachán maidir le CEM Aonair, faoi réir phrionsabail an 
riachtanais agus na comhréireachta, lena gceadófaí d’eagraíochtaí idirchraoibhe 
talmhaíochta na cúraimí a shanntar dóibh leis an Rialachán maidir le CEM Aonair a 
chur i gcrích, d’fhonn aidhmeanna Airteagal 39 CFAE a chur chun cinn;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar forálacha Airteagal 222 den Rialachán 
maidir le CEM Aonair a ghníomhachtú go pras chun aghaidh a thabhairt ar shaobhadh 
tromchúiseach sa mhargadh;

11. á chur in iúl gur díol sásaimh di rath na mbeart bainistithe soláthair a tugadh isteach do 
cháis agus liamhás ardcháilíochta arna iarraidh sin do ETanna, d’eagraíochtaí 
idirchraoibhe agus do ghrúpaí oibreoirí; á iarraidh go ndéanfar forálacha an Rialacháin 
maidir le CEM Aonair lena n-údaraítear tabhairt isteach rialacha rialaithe soláthair a 
leathnú chun na táirgí uile a thairbhíonn de shonrúchán tionscnaimh faoi chosaint 
(STFC) nó de thásc geografach faoi chosaint (TGFC) a chumhdach chun cothromaíocht 
níos fearr idir soláthar agus éileamh a bhaint amach;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún dul i mbun idirphlé leis na geallsealbhóirí ábhartha uile 
maidir le feidhmiú an tslabhra soláthair talmhaíochta agus bia, agus beartas iomaíochta 
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AE a oiriúnú i gcomhréir leis na forbairtí is déanaí sa timpeallacht trádála;

13. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur glacadh Treoir (AE) 2019/633 an 17 Aibreán 2019 
maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an 
tsoláthair talmhaíochta agus bia4, rud ar céim thosaigh thábhachtach í chun cothroime 
idir oibreoirí a áirithiú agus chun aghaidh a thabhairt ar éagothroime na cumhachta 
margála laistigh den slabhra soláthair bia; ag tathant ar na Ballstáit an treoir a thrasuí 
gan mhoill agus á iarraidh ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar dhul chun 
cinn an trasuite agus comhroinnt na ndea-chleachtas idir na Ballstáit a chur chun cinn; 
ag spreagadh na mBallstát chun cleachtais éagóracha bhreise a liostú mar chleachtais 
thoirmiscthe agus caighdeáin níos airde a leagan síos;

14. á chur in iúl gur oth léi, áfach, nach gcumhdaítear gach soláthraí le raon feidhme na 
treorach maidir le cleachtais éagóracha sa slabhra soláthair bia, ar an ábhar go ndéantar 
na soláthraithe sin nach FBManna iad a eisiamh leis, agus gur oth léi nach bhfuil díol 
faoina luach ar liosta na gcleachtas a bhfuil toirmeasc orthu ar leibhéal AE;

15. á chur in iúl gur cúis imní di brú anuas neamh-inbhuanaithe ar phraghsanna feirme mar 
thoradh ar chumhacht iomarcach na bpróiseálaithe iartheachtacha nó na gceannaitheoirí 
iartheachtacha i slabhraí soláthair talmhaíochta; ag spreagadh an Choimisiúin chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar a chur chuige maidir le measúnú a dhéanamh ar mhí-úsáid 
ceannasachta ar an margadh, chun cásanna ina gcuirtear brú anuas neamh-inbhuanaithe 
ar phraghsanna feirme a chur san áireamh, gan beann ar cé acu a bhíonn praghsanna 
níos airde do thomhaltóirí mar thoradh orthu nó nach mbíonn; ag meas go n-áirítear le 
leas coiteann na dtomhaltóirí tacaíocht d’ioncaim chóra d’fheirmeoirí trí sciar cothrom 
den luach a ghintear feadh an tslabhra soláthair bia a áirithiú, chun earnáil talmhaíochta 
atá inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair de agus ó thaobh an chomhshaoil de a áirithiú;

16. ag athdhearbhú go bhfuil tacaíocht CBT ceaptha, inter alia, chun inbhuanaitheacht 
feirmeacha a áirithiú agus chun feirmeoirí a spreagadh le bia ardcháilíochta a tháirgeadh 
ar phraghsanna réasúnta; ag cur in iúl gur cúis imní di an éagothromaíocht a bhfuil 
síormhéadú ag teacht uirthi in earnáil an bhia idir praghas an táirgthe agus praghas an 
díola; á iarraidh ar an gCoimisiún bearta éifeachtacha margaidh a shainaithint agus a 
chur chun feidhme lena laghdófar an bhearna sin agus lena mbunófar comhghaol 
cothrom agus inbhuanaithe idir an dá rud;

17. ag aithint an róil a d’fhéadfadh a bheith ag comhghuaillíochtaí ceannaigh chun 
éifeachtúlachtaí eacnamaíocha a chruthú sa slabhra soláthair talmhaíochta agus bia; á 
chur i bhfáth, áfach, nach féidir meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí eacnamaíocha 
na gcomhghuaillíochtaí ceannaigh sin ar fheidhmiú an tslabhra soláthair mar gheall ar 
an easpa faisnéise atá ann faoi láthair, go háirithe maidir le hailínithe straitéiseacha 
féideartha, a bhféadfadh iomaíocht laghdaithe agus corrlaigh níos lú don infheistíocht 
agus don nuálaíocht a bheith mar thoradh orthu; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint dá 
ghrinnanailís ar mhéid agus éifeacht comhghuaillíochtaí ceannaigh ar fheidhmiú 
eacnamaíoch an tslabhra soláthair talmhaíochta agus bia, go háirithe d’fheirmeoirí, 
táirgeoirí beaga, soláthraithe beaga agus FBManna;

18. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur foilsíodh Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint 
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na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus 
trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí 
idirghabhála ar líne5; ag tabhairt dá haire gur chuir an Coimisiún tús le himscrúdú 
foirmiúil fritrustaí chun measúnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann Amazon as sonraí 
íogaire ó mhiondíoltóirí neamhspleácha agus ar mhí-úsáidí a d’fhéadfadh a bheith á 
mbaint as an dá ról atá aige mar mhiondíoltóir agus mar láthair mhargaidh, agus ag cur 
in iúl gur cúis imní di go bhféadfadh sé go mbeadh rudaí comhchosúla á ndéanamh ar 
ardáin ollmhargaidh Eorpacha; á chur i bhfáth go bhféadfadh cóir dhifreáilte nó 
idirdhealaitheach idir brandaí dílse agus earraí miondíola eile iomaíocht sa mhargadh a 
shaobhadh agus nuálaíocht agus rogha táirgí a laghdú do thomhaltóirí; á chur i bhfáth 
nach mór don Choimisiún agus do na húdaráis iomaíochta náisiúnta a róil a imirt chun a 
áirithiú nach dtiocfaidh cásanna den sórt sin chun cinn;

19. á chur in iúl gur díol sásaimh di gur foilsíodh an tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur i 
bhfeidhm na rialacha iomaíochta in earnáil na talmhaíochta; ag tabhairt dá haire gurb 
iad na próiseálaithe táirgí talmhaíochta a dhéanann cuid shuntasach de na sáruithe ar 
dhlí na hiomaíochta agus gurb iad na feirmeoirí a dhéanann an chuid is mó de na 
gearáin; á iarraidh ar an gCoimisiún maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar na 
cuideachtaí atá gníomhach i margadh na próiseála bia;

20. á mheabhrú go bhfuil athstruchtúrú suntasach cothrománach agus ingearach déanta, as 
ar tháinig comhdhlúthú breise sna hearnálacha seo a leanas: síolta, agraiceimiceach, 
leasachán, géineolaíocht ainmhithe agus innealra feirme, ar earnálacha iad a bhí 
comhchruinnithe cheana, agus i bpróiseáil agus miondíol; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
agus measúnú á dhéanamh aige ar chumaisc sna hearnálacha sin, breithniú a dhéanamh 
ar thionchair eile chomh maith leis na praghsanna do thomhaltóirí; á chur i bhfáth nach 
mór leasanna feirmeoirí, saoránach agus an chomhshaoil in AE a chosaint, trí mheasúnú 
cuimsitheach agus iomlánaíoch a dhéanamh, ar leibhéal na feirme, ar thionchar na 
gcumasc agus na n-éadálacha i measc soláthróirí ionchuir talmhaíochta, lena n-áirítear 
táirgeoirí táirgí cosanta plandaí;

21. á mheas go bhfuil sé bunriachtanach go leanfadh an Coimisiún den fhaireachán 
mionsonraithe a dhéanann sé ar mhargadh AE na lotnaidicídí, na síolta agus na dtréithe, 
agus d’fhaireachán a dhéanamh ar thionchar na digiteála ar an earnáil talmhaíochta;

22. á mheas nach mór na costais táirgthe a chur san áireamh go hiomlán, agus praghsanna i 
gconarthaí idir táirgeoirí agus miondíoltóirí nó próiseálaithe á gcomhaontú, agus gur 
cheart go soláthrófaí luach saothair cóir d’fheirmeoirí le praghsanna freisin; á chur i 
bhfáth go bhfuil gá le níos mó trédhearcachta sa mhargadh chun rannchuidiú le tarchur 
praghsanna níos cothroime feadh an tslabhra soláthair; á iarraidh ar an gCoimisiún 
feabhas a chur ar shonraí na faireachlainne um an margadh maidir le méideanna, 
praghsanna agus corrlaigh, go háirithe san earnáil orgánach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
táscairí a fhorbairt do chostais táirgthe agus do chorrlaigh, ar táscairí iad a fhéadfar a 
úsáid ina dhiaidh sin mar thagairtí i gconarthaí lena ndéanfar an costas táirgthe agus an 
luach saothair a chur san áireamh ar bhealach níos fearr; á iarraidh ar an gCoimisiún a 
áirithiú go mbeidh treoirlínte soiléire ann maidir le comhroinnt luacha feadh an tslabhra 
soláthair chun tarchur praghsanna a chumasú ar leibhéil atá cothrom don tomhaltóir 
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agus don táirgeoir;

23. ag tathant ar an gCoimisiún ardán buan faisnéise ar leibhéal an Aontais a chur ar bun 
maidir le huirlisí bainistithe riosca chun cabhrú le feirmeoirí déileáil le 
neamhchinnteacht aeráide, le luaineacht sa mhargadh agus le rioscaí eile, ar ardán é ar 
inar féidir le geallsealbhóirí dea-chleachtais a mhalartú, mar a leagtar amach ina 
theachtaireacht ó mhí na Samhna 2017 maidir le todhchaí an bhia agus na 
feirmeoireachta;

24. á chur i bhfios go gcuireann éagothromaíochtaí móra maidir le híocaíochtaí díreacha 
bac ar thionscnaimh inbhuanaithe feirmeoirí don aeráid agus don chomhshaol agus go 
ndéanann siad iomaíocht in AE a shaobhadh; ag meabhrú an ghealltanais a thug an 
Chomhairle Eorpach an 7-8 Feabhra 2013 chun íocaíochtaí a chomhchuibhiú ar fud an 
Aontais faoi 2013;

25. ag tarraingt aird ar líon méadaitheach agóidí na bhfeirmeoirí agus á thabhairt dá haire 
go bhfuil an tionchar carnach atá ag comhaontuithe saorthrádála (CSTanna) ar earnáil 
agraibhia AE ar cheann de na hábhair imní atá aici; ag ceistiú an bhfuil táirgeoirí 
agraibhia AE faoi mhíbhuntáiste iomaíoch mar gheall ar CSTanna, i bhfianaise 
difríochtaí sna caighdeáin shóisialta, sláinte, saothair agus leasa ainmhithe atá ann i 
dtríú tíortha; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, an tuarascáil is déanaí uaidh 
maidir leis an tionchar carnach atá ag comhaontuithe atá ann faoi láthair agus a bheidh 
ann amach anseo a thíolacadh a luaithe is féidir, agus á iarraidh go ndéanfaí prionsabail 
na cómhalartachta agus an chomhlíonta do tháirgí talmhaíochta a chur i bhfeidhm agus 
go dtabharfaí cosaint d’earnálacha leochaileacha sa chaibidlíocht trádála a bheidh ann 
amach anseo agus sa chaibidlíocht trádála atá ar siúl faoi láthair, ag áirithiú go ndéanfar 
na cigireachtaí uile is gá;

26. á mheas gur gá, i mbeartas iomaíochta, aghaidh a thabhairt ar an éileamh poiblí ar 
chórais bhia níos inbhuanaithe chun luach earraí poiblí a chomhtháthú ar bhealach níos 
fearr i bpraghsáil bia, agus ábhair imní shóisialta, chomhshaoil agus leasa ainmhithe á 
gcur san áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún soiléiriú a thabhairt do tháirgeoirí agus 
d’údaráis náisiúnta iomaíochta maidir leis na coinníollacha faoinar féidir comhaontuithe 
lena ndírítear ar fheabhas a chur ar inbhuanaitheacht an tslabhra soláthair bia a 
dhéanamh idir oibreoirí san earnáil chéanna gan dlí na hiomaíochta a shárú agus, ar an 
gcaoi sin, aitheantas a thabhairt don mhéid a rannchuidíonn comhaontuithe 
inbhuanaitheachta le feabhas a chur ar tháirgeadh táirgí talmhaíochta, agus iad ag dul 
chun sochair do na tomhaltóirí agus don tsochaí ina hiomláine, go háirithe faoi chuimsiú 
an athbhreithnithe reatha ar na Rialacháin Chothrománacha um Blocdhíolúine agus ar 
na treoirlínte gaolmhara; á mheas go bhfuil treoirlínte soiléire ábhartha, go háirithe 
maidir le hearnáil na talmhaíochta, mar gheall ar na dúshláin chomhshaoil nach mór di 
dul i ngleic leo agus na ceanglais inbhuanaitheachta nach mór di a chomhlíonadh;

27. ag tabhairt dá haire nach mór comhtháthú beartas maidir le talmhaíocht, gníomhú ar son 
na haeráide agus trádáil a áirithiú leis an gComhaontú Glas don Eoraip;

28. á thabhairt chun suntais nach mór, sa straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’ (F2F) agus i 
ndlí iomaíochta AE, aitheantas a thabhairt don rannchuidiú tábhachtach a dhéanann 
táirgeoirí príomhúla agus bia ardcháilíochta á sholáthar acu agus earraí poiblí á 
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seachadadh don tsochaí acu, ar nithe iad sin nach dtugtar cúiteamh leordhóthanach 
dóibh ina leith faoi láthair, agus á thabhairt chun suntais nach mór gurb é an aidhm a 
bheidh leo inbhuanaitheacht ar fud an tslabhra soláthair bia ina iomláine a bhaint 
amach; ag tabhairt dá haire go dteastódh cur chuige aonfhoirmeach i straitéis F2F, ar cur 
chuige é lena gcuimseofaí beartais uile AE, lena ndéanfaí iomaíocht chóir a choimirciú 
agus lena ndéanfaí machaire comhréidh a áirithiú do gach gnólacht, agus nach mór 
tionchar an athraithe aeráide ar fheidhmiú agus inbhuanaitheacht an tslabhra soláthair 
bia agus ar shlándáil bia a chur san áireamh;

29. á chur in iúl gur díol sásaimh di an tseiceáil oiriúnachta atá á déanamh ar phacáiste 
nuachóirithe 2012 don státchabhair agus, go sonrach, an t-athbhreithniú atá á dhéanamh 
ar an Rialachán Blocdhíolúine Talmhaíochta (ABER) agus ar threoirlínte an Aontais 
Eorpaigh maidir le Státchabhair sna hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus i 
limistéir thuaithe, a scoirfidh d’fheidhm a bheith acu an 31 Nollaig 2020;

30. á mheas go bhfuil cistiú poiblí bunriachtanach chun imscaradh líonraí leathanbhanda a 
áirithiú i gceantair thuaithe agus i gceantair iargúlta; á iarraidh ar an gCoimisiún 
cinnteoirí san earnáil phoiblí a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt dóibh maidir le 
bheith ag breathnú ar bhealach níos fearr ar na féidearthachtaí a bhaineann le tacaíocht 
phoiblí ar bhonn Threoirlínte AE i dtaobh rialacha maidir le státchabhair a chur i 
bhfeidhm i ndáil le líonraí leathanbhanda a imscaradh go tapa, d’fhonn úsáid bonneagair 
leathanbhanda a dhéanamh níos gasta agus níos fusa agus d’fhonn a áirithiú nach 
ndéanfar ceantair thuaithe a fhágáil ar gcúl;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún na forálacha cánach a bhfuil feidhm shonrach acu maidir le 
hearnáil na talmhaíochta a dhíolmhú ó rialacha maidir le Státchabhair, ar forálacha iad a 
thug na Ballstáit isteach chun feirmeoirí a spreagadh le coigilteas réamhchúraim 
deonach a chur ar bun d’fhonn deileáil ar bhealach níos fearr leis an mborradh atá ag 
teacht faoi rioscaí aeráide agus sláinte, chomh maith le géarchéimeanna eacnamaíocha;

32. á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil an t-athbhreithniú ar an Rialachán de minimis 
Talmhaíochta tugtha chun críche; á chur i bhfios, maidir leis an méadú ar uasmhéid na 
cabhrach in aghaidh an ghnóthais aonair agus an méadú ar an uasteorainn náisiúnta, in 
éineacht le cur i bhfeidhm uasteorann earnála, go gcabhróidh na méaduithe sin le 
feirmeacha dul i ngleic le dúshláin aeráide agus aon saobhadh sa mhargadh a chosc ag 
an am céanna;

33. á chur in iúl gur díol sásaimh di an togra le haghaidh rialachán maidir le clár an 
mhargaidh aonair, agus, go sonrach, na gníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
mbiashlabhra a dtugtar tacaíocht dóibh ann, amhail bearta tréidliachta agus 
fíteashláintíochta, chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna sláinte ainmhithe agus 
plandaí; ag tathant ar an gComhairle agus ar an bParlaimint an chaibidlíocht a thabhairt 
chun críche go pras agus an rialachán a ghlacadh;

34. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá conclúidí tráthúla maidir leis an dá thogra ón 
gCoimisiún le haghaidh rialacháin idirthréimhseacha, chun moilleanna agus castachtaí a 
sheachaint a bhféadfadh éagobhsaíocht sa mhargadh a bheith mar thoradh orthu;

35. á mheas go bhfuil sé bunriachtanach na hinniúlachtaí uile a bhaineann le cur i bhfeidhm 
Airteagail 209 agus 210 den Rialachán maidir le CEM Aonair agus a bhaineann le 
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státchabhair le haghaidh forbairt na n-earnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta a 
choinneáil laistigh de AS AGRI, agus, ar an gcaoi sin, a áirithiú gur ann don saineolas is 
gá chun aghaidh a thabhairt ar ábhair sa réimse sin agus iad a chomhordú, rud atá 
riachtanach i bhfianaise chineál sonrach na n-earnálacha sin agus atá go hiomlán 
comhsheasmhach leis na cuspóirí agus an tacaíocht a sholáthraítear faoi CBT.
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LITIR ÓN gCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT AN 
TOMHALTÓRA

Ms Irene Tinagli
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
SPINELLI 15G306
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar an mBeartas Iomaíochta – Tuarascáil Bhliantúil 2019 
(2019/2131(INI))

A Chathaoirligh, a chara,

Faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, iarradh ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus 
um Chosaint an Tomhaltóra tuairim i bhfoirm litreach a chur faoi bhráid do choiste.

Rinne an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra breithniú ar an 
ábhar ag a chruinniú an 23 Eanáir 2020. Sa chruinniú sin1, chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um 
Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a chur mar iarscríbhinn lena thuarascáil.

Ba mhaith leis an gCoiste freisin a chur in iúl gur cúis mhór buartha di pointe atá i ndréacht-
tuarascáil ECON, eadhon mír 14, ina moltar go mbunófaí Údarás Eorpach um chosaint 
tomhaltóirí. I Leasú 199, arna chur síos in ECON, deirtear freisin gur cheart “go gcuimseofaí 
an Líonra um Chomhar ar mhaithe le Cosaint Tomhaltóirí” sa chomhlacht sin.

Ba mhaith le Coiste IMCO a chur i bhfios, i dtús báire mar phointe ginearálta, gur inniúlacht 
eisiach ag Coiste IMCO atá i gcosaint an tomhaltóra agus nár cheart, dá réir sin, go mbeadh sé 
sin i dtuarascáil ECON ar chóir dó sin a bheith ag déileáil le nithe a thagann faoina inniúlacht 
eisiach féin. I dtaca leis seo, mheabhróinn i dtaobh an Rialacháin maidir le Comhar ar mhaithe 
le Cosaint Tomhaltóirí (Rialachán (AE) 2017/2394) gur comhad é a raibh Coiste IMCO 
freagrach ina leith agus nach raibh ról ar bith ag Coiste ECON ann. An dara rud, tá an pointe 

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair don vótáil chríochnaitheach: Petra De Sutter (Cathaoirleach, Rapóirtéir don 
Tuairim), Pierre Karleskind (Leas-Chathaoirleach), Maria Grapini (Leas-Chathaoirleach), Róża Thun und 
Hohenstein (Leas-Chathaoirleach), Maria Manuel Leitão Marques (Leas-Chathaoirleach), Adam Bielan, Carlo 
Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, 
Marion Walsmann, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten 
Løkkegaard, Anne-Sophie Pelletier, Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, 
Virginie Joron, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, 
Leszek Miller, Christel Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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sin lasmuigh den raon feidhme a mhéid a bhaineann leis an tuarascáil bhliantúil ar an mbeartas 
iomaíochta, ar a bhfuil an nós imeachta seo bunaithe. Mar thoradh air sin, iarraim ort a fhógairt 
go bhfuil mír 14 den dréacht-tuarascáil agus na leasuithe ar fad ar an mír sin, lena n-áirítear 
Leasú 199, neamh-inghlactha.

Le dea-mhéin,

Petra De Sutter MD, PhD
Cathaoirleach

CC: - Antonio TAJANI, Cathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí
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MOLTAÍ

I. An margadh inmheánach

1. á mheabhrú go bhfuil ról lárnach sa mhargadh inmheánach ag an mbeartas iomaíochta 
agus go bhfuil cuspóirí bunúsacha dhlí na hiomaíochta fós nasctha go dlúth le tabhairt 
i gcrích an mhargaidh inmheánaigh a bhaint amach, eadhon saobhadh iomaíochta a 
chosc, machaire cothrom agus comhréidh a fhorbairt do na rannpháirtithe uile sa 
mhargadh chun go bhféadfaidh siad dul san iomaíocht de bhonn a dtuillteanais, fás 
fiontar nuálach a chur chun cinn, ardleibhéal leasa tomhaltóra a bhaint amach, agus 
deis a thabhairt do thomhaltóirí rogha a dhéanamh idir soláthróirí éagsúla chun go 
bhfaighidís na margaí is fearr ó thaobh cáilíochta agus luach ar airgead de; á mheas 
go bhféadfadh FBManna tairbhiú de chur i bhfeidhm dian na rialacha iomaíochta, go 
háirithe sa réimse digiteach;

2. á chur in iúl gur díol sásaimh di na seiceálacha oiriúnachta atá ar siúl agus an t-
athbhreithniú ó bhonn atá beartaithe ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le dlí agus 
beartas na hiomaíochta faoi mar a d’fhógair an Coimisinéir nua ag an éisteacht do 
dhaingniú an choimisinéara; sa chomhthéacs seo, ag tnúth le toradh an athbhreithnithe 
atá ar siúl ar an Rialachán Ingearach Blocdhíolúine agus ar na Treoirlínte 
Cothrománacha atá dlite faoi 2022; á iarraidh ar an gCoimisiún cleachtais 
forfheidhmithe i réimse na hiomaíochta a neartú agus a luathú i gcomhthéacs margaí 
atá ag athrú go tapa; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le beartas iomaíochta agus 
go gcaithfidh cinntí an Choimisiúin agus na mBallstát i dtaca leis an mbeartas sin a 
bheith go hiomlán neamhspleách ó bheartais agus cinnteoireacht eile; á chur i bhfáth 
gurb é an neamhspleáchas sin a thugann a spreac agus luach do chinntí maidir le 
hiomaíocht agus gurb é a áirithíonn go mbeidh siad á n-urramú ag cuideachtaí agus 
rialtais araon; á chur in iúl gur díol sásaimh di gur úsáid an Coimisiún Airteagal 114 
CFAE agus Airteagal 103 CFAE ina chomhaid reachtacha ar an mbeartas iomaíochta 
san am a caitheadh agus á iarraidh go mbainfear úsáid go córasach as an ngnáthnós 
imeachta reachta le haghaidh tograí reachtacha amach anseo a bhaineann leis an 
iomaíocht;

3. ag tabhairt dá haire i ngeilleagar atá ag fáil níos domhandaithe, go bhfuil sé 
tábhachtach aitheantas a thabhairt don fhíoras go bhféadfadh saobhadh iomaíochta 
tarlú sa mhargadh inmheánach mar gheall ar chuideachtaí i dtríú tíortha a bheith ag 
tairbhiú de mhaoiniú stáit, bíodh sé sin i bhfoirm státchabhrach nó i bhfoirm 
fóirdheontas; ina leith sin, á iarraidh ar an gCoimisiún na bearta iomchuí a dhéanamh 
chun rochtain chothrom ar an margadh a áirithiú;

4. á chur i bhfáth, áfach, nár cheart cinntí sa bheartas iomaíochta a úsáid mar bheart 
cosantachta ná mar bhacainn neamhtharaife ar an trádáil, ach ina ionad sin, i measc 
rudaí eile, gur cheart do na cinntí sin comhréireacht agus próis chuí a áirithiú agus 
anailís a dhéanamh ar an iomaíocht de réir an cháis laistigh den margadh aonair, ach 
fós féachaint le leigheasanna a fháil ar aon chliseadh sa mhargadh;

5. á chur i bhfios go láidir go bhfuil an earnáil seirbhísí ag seasamh don sciar is mó atá 
i ngeilleagar AE, agus go bhfuil moill á chur ar fhorbairt bhreise na seirbhísí sa 
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mhargadh inmheánach de bharr reachtaíocht náisiúnta, idir reachtaíocht nua agus 
reachtaíocht atá cheana ann, lena gcuirtear teorainn ar an iomaíocht idir cuideachtaí 
agus ar rogha an tomhaltóra; á chur in iúl gur oth léi go bhfuil cuid de na caighdeáin 
rialála logánta fós ag díriú isteach ar a gcuid margaí féin a chosaint ar iomaíocht 
chothrom;

6. a mheabhrú, chun go bhféadfar cleachtais frithiomaíochta a chomhrac go héifeachtúil, 
go gcaithfear gach gné den iomaíocht neamhchothrom a chur san áireamh;

II. Margadh Digiteach Aonair

7. á chur i bhfáth a thábhachtaí d’údaráis iomaíochta an Choimisiúin agus na mBallstát 
atá sé a bheith bonn ar bhonn leis na dúshláin nua atá ag roinnt leis an ré digiteach ó 
thaobh a gcuid tosaíochtaí forfheidhmithe de, ó thaobh inniúlachtaí forfheidhmithe de 
agus ó thaobh an mheasúnaithe ar an díobháil do thomhaltóirí;

8. á chur in iúl gur díol sásaimh di imscrúdaithe an Choimisiúin ar chleachtais áirithe 
frithiomaíochta a bhí ar siúl ag cuideachtaí atá ag oibriú sna margaí digiteacha; ag 
spreagadh an Choimisiúin na nósanna imeachta atá fós ar siúl a thabhairt chun críche 
a luaithe agus is féidir agus gabháil do bheartas forghníomhach agus éifeachtach i 
dtaca le forfheidhmiú na rialacha iomaíochta, chun go bhféadfar mí-úsáid 
ceannasachta a chomhrac agus ar an gcaoi sin nuálaíocht agus samhlacha gnó 
nuálacha a chothú, chomh maith lena chumasú do thomhaltóirí gach deis a thapú a 
bheadh ar fáil dóibh i Margadh Digiteach Aonair atá ag lánfheidhmiú;

9. ag tabhairt dá haire, a mhéid a bhaineann leis an Margadh Digiteach Aonair agus leis 
an gcaoi a ndéanann digiteáil difear don iomaíocht, go bhfuil comhlántacht bhunúsach 
ann idir rialáil an mhargaidh agus an beartas iomaíochta, faoi mar a tugadh chun 
suntais i dTuarascáil Shainchomhairleoirí Speisialta an Choimisiúin dar teideal 
‘Beartas iomaíochta don ré dhigiteach”, eadhon gur féidir le dlí phríomha an Aontais 
faoi mar a leagtar amach in Airteagail 101-109 CFAE é feidhmiú mar ‘chóras cúlra’ 
éifeachtach ó thaobh reachtaíocht spriocdhírithe a achtú chun cleachtais a dhéanann 
saobhadh ar an iomaíocht sna margaí digiteacha a chomhrac, bunaithe ar anailís 
chríochnúil de réir an cháis ar na margaí ábhartha ar aon chliseadh sna margaí; 

10. á mheabhrú, i rith an ochtú téarma reachtach, go raibh rialáil na margaí digiteacha 
mar chuid de chroí-obair Choiste IMCO; sa chomhthéacs seo, á thabhairt chun suntais 
a thábhachtaí atá sé athbhreithniú cáiréiseach a dhéanamh ar an Treoir r-Thráchtála, 
go háirithe i bhfianaise an ghealltanais ón gCoimisiún go ndéanfaidh sé Gníomh um 
Sheirbhísí Digiteacha a thíolacadh;

Sonraí

11. á mheabhrú go bhfuil ról lárnach ag sonraí sa gheilleagar digiteach domhanda; ag 
tarraingt aird ar an bhfíoras go bhfuil gníomhaithe sa mhargadh digiteach ag teacht 
chun cinn a bhfuil smacht acu ar mhéideanna móra sonraí; ag cur béim ar an bhfíoras 
gur saoráid bhunriachtanach san fhíorgheilleagar atá in inchomparáideacht sonraí, 
mar gur bhfuil cumhacht agus giaráil eacnamaíoch as cuimse ag gabháil leis sin; ag 
tathant ar an gCoimisiún cleachtais mhíchóra sa mhargadh agus bacainní rialála 



RR\1199837GA.docx 43/46 PE641.227v03-00

GA

náisiúnta a chomhrac, ar cleachtais agus bacainní iad sin a mbíonn monaplacht sa 
bhailiú sonraí agus srianta ar shreafaí agus rochtain sonraí mar thoradh orthu; á 
iarraidh ar an gCoimisiún tacú le sonraí oscailte agus le rochtain chothrom ar shonraí 
do na cuideachtaí go léir, go háirithe FBManna agus cuideachtaí nuathionscanta, 
ionas go gcothófar geilleagar digiteach atá iniomaitheach as a dtagann níos mó nuála, 
táirgí ar cháilíocht níos airde agus seirbhísí níos fearr do thomhaltóirí;

Ardáin

12. ag tabhairt dá haire go gceadaíonn ardáin ar líne do na milliúin gnóthas, lena n-áirítear 
go leor FBManna Eorpacha, leas a bhaint as buntáistí na r-thráchtála; á mheas, chun 
dálaí cothroma iomaíochta a chruthú, gur gá gabháil do bheartas rialála ina n-áirítear 
tograí le haghaidh reachtaíocht spriocdhírithe atá sainiúil don earnáil chun go 
ndíchuirfear na héagothromaíochtaí a thugann deis do ghníomhaithe sa mhargadh 
staid a mhí-úsáid, ach fós a dhéanann luachanna Eorpacha a choimirciú; ina leith sin, 
á thabhairt chun suntais go gcaithfidh aon oibleagáidí rialála nua a fhorchuirfear ar 
ardáin a bheith faoi réir phrionsabal na comhréireachta agus nach gcothaíonn siad 
ualaí rialála míchóra do chuideachtaí, rud a d’fhéadfadh nuálaíocht agus iomaíocht a 
phlúchadh;

13. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé leanúint den díospóireacht faoin rialáil i dtaobh 
sásraí iomchuí chun sláine mhargadh na hEorpa a choimeád mar fhreagairt ar an gcás 
ina mbeadh líon beag d’ardáin ar líne in ann ceannasacht a bhaint amach mar gheall 
ar éifeachtaí an líonra agus ar an dinimic a fhágann go dtugann an buaiteoir an t-
iomlán leis; á chur in iúl gur cúis bhuartha di an treocht mhéadaithe atá ann go dtugtar 
cumhachtaí socraithe rialacha go neamhthoiliúil do na hardáin sin ós rud é gur ann do 
bhearnaí rialála faoi láthair; á iarraidh ar an gCoimisiún gach uile uirlis atá ar fáil dó 
a úsáid chun na cineálacha seo de chleachtais frithiomaíochta atá ag teacht chun cinn 
agus atá á nglacadh ag ardáin cheannasacha a chomhrac, amhail féintosaíocht mhí-
úsáideach, agus a áirithiú go ndéanann gach gníomhaí sa mhargadh an Rialachán 
maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann 
úsáid as seirbhísí idirghabhála (2019/1150) ar líne a urramú; ag agóid na n-éifeachtaí 
glasála diúltacha a bhíonn ag cleachtais frithiomaíocha den sórt sin ar rogha an 
tomhaltóra agus ar rochtain ar an margadh; 

Leigheasanna

14. á chur in iúl gur díol sásaimh di an úsáid a bhain an Coimisiún le déanaí as bearta 
idirlinne san earnáil mhicrileictreonaice; á chur in iúl gur oth léi, áfach, an drogall atá 
ar an gCoimisiún bearta idirlinne a chur i bhfeidhm san earnáil dhigiteach agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann sí as 
bearta idirlinne chomh maith le leigheasanna struchtúrtha agus iompraíochta eile, sa 
bhreis ar fhíneálacha, nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh cibé an féidir le hoibreoirí 
teacht isteach ar an margadh a bhlocáil, rogha an tomhaltóra agus sreabha faisnéise a 
shrianadh agus iompraíocht na n-úsáideoirí a ionramháil, ionas go seachnófar aon 
saobhadh ar an iomaíocht a bheadh in ann díobháil a dhéanamh do chuideachtaí 
Eorpacha, go háirithe FBManna, agus a rachadh chun aimhleasa an tomhaltóra;

Geobhlocáil
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15. ag éirí as glacadh Rialachán Geobhlocála (AE) 2018/302, á iarraidh ar an gCoimisiún 
leanúint d’fhaireachán gníomhach a dhéanamh ar gach saincheist iomaíochta a 
d’fhéadfadh a bheith ann agus a bhaineann le geobhlocáil gan chúis agus ar shrianta 
eile a chuirtear ar dhíolacháin ar líne; ag spreagadh an Choimisiúin fís uaillmhianach 
a bheith aige chun dul i ngleic le hidirdhealú ar líne in aghaidh tomhaltóirí, agus an 
fhís sin a bheith bunaithe ar rialacha comhchuibhithe cosanta tomhaltóra; á iarraidh 
ar an gCoimisiún cur chuige réamhbhreathnaitheach agus fabhrach don tomhaltóir a 
bheith aige i seoladh an phróisis athbhreithnithe ar an Rialachán Geobhlocála, atá 
beartaithe a dhéanamh i Márta 2020;

III. Leas an tomhaltóra

16. á thabhairt chun suntais agus é ina dhíol sásaimh aici go bhfuil cur chuige bunaithe ar 
éifeachtaí á shaothrú ag an gCoimisiún ina chuid cleachtais forfheidhmithe atá dírithe 
ar leas an tomhaltóra agus ar dhíobháil don tomhaltóir a sheachaint agus gur gné 
bhunriachtanach é an méid sin den bheartas iomaíochta; á chur in iúl gur díol sásaimh 
di an léirmhíniú leathnaithe atá tugtha ar na coincheapa ‘tairbhiúil don tomhaltóir’ 
agus ‘díobháil don tomhaltóir’, go háirithe sna margaí digiteacha, lena n-áirítear an 
cur chuige nua trína ndéantar cosaint sonraí a mheas mar chritéar cáilíochta nuair a 
bhíonn na tionchair a bhíonn ag cumaisc ar leas an tomhaltóra á measúnú; ag tabhairt 
dá haire nach gá go mbeadh cumaisc diúltach do thomhaltóirí agus gur féidir le 
nuálaíocht agus táirgí feabhsaithe leanúint astu, ach gur cheart go mbeadh leas an 
tomhaltóra ríthábhachtach i gcumaisc;

17. á chur i bhfáth, ina leith sin, go gcaithfidh cosaint an tomhaltóra a bheith ina sprioc 
beartais lárnach sna cleachtais forfheidhmithe reatha agus in aon reachtaíocht 
earnálach sa todhchaí, go háirithe san earnáil dhigiteach; á chur in iúl gur díol sásaimh 
di an maíomh i dTuarascáil na Sainchomhairleoirí Speisialta go gcaithfear an 
caighdeán do leas an tomhaltóra a oiriúnú don ré dhigiteach, ó thaobh na gcaighdeán 
cruthúnais atá riachtanach nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh ar straitéisí 
ionsaitheacha a bhíonn in úsáid ag ardáin cheannasacha agus ar straitéisí iad a bhfuil 
sé mar aidhm leo brú iomaíochta a laghdú agus gan aon ghnóthachan inléirithe dá réir 
i leas an tomhaltóra ann; á mheabhrú go gcaithfidh iomaíocht chothrom, i ndeireadh 
thiar, ardleibhéal cosanta agus rogha don tomhaltóir a bhaint amach.
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