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69. á thabhairt chun suntais go 
bhféadfadh tionchar diúltach a bheith ag an 
nasc idir an t-éilliú agus an chalaois in AE 
ar bhuiséad an Aontais; á chur in iúl gurb 
oth léi nach measann an Coimisiún a 
thuilleadh gur gá an tuarascáil frith-éillithe 
a fhoilsiú; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
thairis sin, breithniú a dhéanamh i dtaobh 
líonra údarás coiscthe éillithe laistigh den 
Aontas Eorpach a bhunú;

69. á thabhairt chun suntais go 
bhféadfadh tionchar diúltach a bheith ag an 
nasc idir an t-éilliú agus an chalaois in AE 
ar bhuiséad an Aontais; á chur in iúl gurb 
oth léi nach measann an Coimisiún a 
thuilleadh gur gá an tuarascáil frith-éillithe 
a fhoilsiú; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
thairis sin, breithniú a dhéanamh i dtaobh 
líonra údarás coiscthe éillithe laistigh den 
Aontas Eorpach a bhunú; á chur in iúl gur 
saoth léi cinneadh ón gComisiún 
faireachán ar fhrith-éilliú a chur ar 
áireamh i bpróiseas rialachais 
eacnamaíoch an tSeimeastair Eorpaigh; 
den tuairim gur laghdaíodh tuilleadh leis 
sin an faireachán ón gCoimisiún, le 
sonraí ar fáil ach amháin d’fhíorbheagán 
tíortha; á chur in iúl gur oth léi go 
ndíríonn an t-athrú sa chur chuige sin ar 
thionchar eacnamaíoch an éillithe den 
chuid is mó agus nach gcuirtear san 
áireamh beagnach go hiomlán na gnéithe 
eile a d’fhéadfadh tionchar a bheith ag an 
éilliú orthu, amhail muinín na saoránach 
sna húdaráis riaracháin agus i struchtúir 
dhaonlathacha na mBallstát fiú; ag 
tathant ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, 
leanúint lena thuarascála frith-éillithe a 
fhoilsiú; á athdhearbhú a hiarraidh ar an 
gCoimisiún dul i mbun beartas frith-
éillithe AE atá níos cuimsithí agus 
comhleanúnach, lena n-áirítear 
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dianmheastóireacht ar bheartais frith-
éillithe i ngach Ballstát;

Or. en


