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30.9.2020 A9-0160/29

Leasú 29
Saskia Bricmont
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin 
Mír 3

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

3. á áitiú go gcaithfidh straitéis trádála 
AE leanúint de leasanna agus luachanna an 
Aontais a chur chun cinn nuair a théitear i 
ngleic le dúshláin nua ar fud an domhain 
agus go gcaithfidh sí iomaíochas thionscal 
AE a mhéadú chomh maith le fás 
eacnamaíoch a ghiniúint i gcomhréir le 
cuspóirí an Chomhaontuithe Ghlais den 
Eoraip; á mheas, dá bhrí sin, gurb é an 
bealach is fearr chun an tAontas a 
dhéanamh níos iomaithí i ndomhan 
domhandaithe ná trí chlár oibre 
uaillmhianach iltaobhach, iolrathaobhach 
agus déthaobhach, trí comhaontuithe 
trádála atá cothrom agus tairbhiúil don dá 
pháirtí a thabhairt i gcrích, trí 
cómhalartacht daingean a áirithiú agus trí 
urraim a léiriú d’ardleibhéal noirm agus 
chaighdeáin na hEorpa in earnálacha 
íogaire, i gcearta an duine agus i gcosaint 
éifeachtach dóibh sin, chomh maith le trí 
dheireadh a chur le bacainní trádála nach 
bhfuil bonn cirt leo agus trí úsáid a bhaint 
as uirlisí cosanta trádála nuair is gá;

3. á áitiú go gcaithfidh straitéis trádála 
AE leanúint de leasanna agus luachanna an 
Aontais a chur chun cinn nuair a théitear i 
ngleic le dúshláin nua ar fud an domhain 
agus go gcaithfidh sí iomaíochas thionscal 
AE a mhéadú chomh maith le fás 
eacnamaíoch a ghiniúint; á thabhairt chun 
suntais go gcaithfear spriocanna aeráide 
AE mar a chuirtear in iúl iad sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip a 
phríomhshruthú i mbeartas trádála AE; á 
mheas, dá bhrí sin, gurb é an bealach is 
fearr chun an tAontas a dhéanamh níos 
iomaithí i ndomhan domhandaithe ná trí 
chlár oibre uaillmhianach iltaobhach, 
iolrathaobhach agus déthaobhach, trí 
comhaontuithe trádála atá cothrom agus 
tairbhiúil don dá pháirtí a thabhairt i 
gcrích, trí cómhalartacht daingean a 
áirithiú agus trí urraim a léiriú 
d’ardleibhéal noirm agus chaighdeáin na 
hEorpa in earnálacha íogaire, i gcearta an 
duine agus i gcosaint éifeachtach dóibh sin, 
chomh maith le trí dheireadh a chur le 
bacainní trádála nach bhfuil bonn cirt leo 
agus trí úsáid a bhaint as uirlisí cosanta 
trádála nuair is gá;
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30.9.2020 A9-0160/30

Leasú 30
Saskia Bricmont
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 33

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

33. á chur in iúl gur geal léi teacht i 
bhfeidhm chomhaontú trádála an 
21 Samhain 2019 idir an tAontas agus 
Singeapór; á chur in iúl gur geal léi an dul 
chun cinn ar mhaithe leis an gcomhaontú 
idir an tAontas agus Vítneam a chur chun 
feidhme, á iarraidh go leanfaí den dul chun 
cinn gasta, go háirithe maidir le hinstitiúidí 
comhpháirteacha a bhunú agus le daingniú 
a dhéanamh ar na coinbhinsiúin agus 
gealltanais lárnacha de chuid na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) 
atá idir chamáin maidir le saincheisteanna 
chearta an duine, agus ag tathant ar an 
gCoimisiún a áirithiú, i gcomhar leis an 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí (SEGS), go ndéanfar iad a 
fhorfheidhmiú go nithiúil; á iarraidh ar na 
Ballstáit dul ar aghaidh le daingniú an 
Chomhaontaithe Cosanta Infheistíochta idir 
an tAontas agus Vítneam (EVIPA), chun 
gur féidir leis teacht i bhfeidhm a luaithe 
is féidir, in éineacht leis an gComhaontú 
Saorthrádála idir an tAontas agus 
Vítneam (EVFTA); ag tabhairt dá haire go 
ndearna an tAontas earraí arbh ionann agus 
EUR 13.8 billiún a luach a onnmhairiú 
chuig Vítneam in 2018, agus á chur i 
bhfios gurb amhlaidh, a bhuí leis na 
comhaontuithe saorthrádála (CSTanna) 
agus na comhaontuithe cosanta 
infheistíochta (CCInna) riailbhunaithe, go 

33. á chur in iúl gur geal léi teacht i 
bhfeidhm chomhaontú trádála an 
21 Samhain 2019 idir an tAontas agus 
Singeapór; á chur in iúl gur geal léi an dul 
chun cinn ar mhaithe leis an gcomhaontú 
idir an tAontas agus Vítneam a chur chun 
feidhme, á iarraidh go leanfaí den dul chun 
cinn gasta, go háirithe maidir le hinstitiúidí 
comhpháirteacha a bhunú agus le daingniú 
a dhéanamh ar na coinbhinsiúin agus 
lárnacha de chuid na hEagraíochta 
Idirnáisiúnta Saothair (EIS) atá fós gan 
chomhlíonadh;  á chur in iúl gur cúis 
bhuartha di go bhfuil staid chearta an 
duine ag dul in olcas in ainneoin gur 
tháinig EVFTA i bhfeidhm agus ag 
tathant ar an gCoimisiún i gcomhar le 
SEGS forfheidhmiú nithiúil na 
ngealltanas arna nglacadh Vítneam a 
áirithiú, faireachán a dhéanamh orthu 
agus tuairisciú go rialta do Pharlaimint 
na hEorpa; á iarraidh ar na Ballstáit gan 
dul ar aghaidh le daingniú an 
Chomhaontaithe Cosanta Infheistíochta idir 
an tAontas agus Vítneam (EVIPA) ach 
amháin má thugtar faoi deara feabhas ar 
staid chearta an duine agus má ráthaítear 
an dinimic dhearfach sin; ag tabhairt dá 
haire go ndearna an tAontas earraí arbh 
ionann agus EUR 13.8 billiún a luach a 
onnmhairiú chuig Vítneam in 2018, agus á 
chur i bhfios gurb amhlaidh, a bhuí leis na 
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ndéanfar intuarthacht agus an smacht 
reachta a áirithiú d’infheisteoirí, agus 
freisin go dtiocfaidh méadú dearfach ar 
onnmhairiúcháin sa dá threo agus go 
gcruthófar cobhsaíocht agus iontaoibh do 
FBManna; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim gur céim iad na comhaontuithe sin i 
dtreo CST a thabhairt i gcrích le réigiún 
Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir 
Theas ina iomláine;

comhaontuithe saorthrádála (CSTanna) 
agus na comhaontuithe cosanta 
infheistíochta (CCInna) riailbhunaithe, go 
ndéanfar intuarthacht agus an smacht 
reachta a áirithiú d’infheisteoirí, agus 
freisin go dtiocfaidh méadú dearfach ar 
onnmhairiúcháin sa dá threo agus go 
gcruthófar cobhsaíocht agus iontaoibh do 
FBManna; á chur in iúl go bhfuil sí den 
tuairim gur céim iad na comhaontuithe sin i 
dtreo CST a thabhairt i gcrích le réigiún 
Chomhlachas Náisiúin na hÁise Thoir 
Theas ina iomláine;
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Leasú 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE
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Jörgen Warborn
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 36

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

36. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
an nuachóiriú a tugadh i gcrích le déanaí 
ar an gcomhaontú comhlachais idir an 
tAontas agus Meicsiceo agus comhaontú 
comhlachais Mercosur a tugadh i gcrích le 
déanaí, ar comhaontuithe iad a bhfuil sé 
d’acmhainn acu ár gcomhpháirtíocht 
straitéiseach le Meiriceá Laidineach a 
dhoimhniú, deiseanna breise a chruthú 
inár gcaidreamh trádála leis na tíortha 
sin, agus cabhrú le slabhraí soláthair a 
éagsúlú do gheilleagar na hEorpa; á 
mheas go bhfuil an comhaontú 
comhlachais idir an tAontas agus 
Mercosur ar an socrú is mó den chineál 
sin idir dhá bhloc agus go bhfuil sé 
d’acmhainn aige limistéar margaidh 
oscailte lena gcuimseofaí tuairim agus 
800 milliún saoránach agus a rachadh 
chun tairbhe don dá thaobh; á chur i 
bhfios gurb amhlaidh, ar aon dul le gach 
comhaontú trádála de chuid an Aontais, go 
gcaithfear iomaíocht chóir a áirithiú leis an 
gcomhaontú sin agus go gcaithfear a ráthú 
leis go n-urramaítear caighdeáin agus 
modhanna táirgthe Eorpacha, á chur i 
bhfios go gcaithfear an chaibidil 
cheangailteach maidir le forbairt 
inbhuanaithe sa chomhaontú a chur i 
bhfeidhm, a chur chun feidhme agus a 
mheasúnú ina hiomláine, mar aon le 
gealltanais shonracha i leith cearta 

36. á mheas in ainneoin caibidil i 
ndáil le trádáil agus forbairt inbhuanaithe 
a bheith ann nach bhfuil an comhaontú 
idir AE agus Mercosur comhoiriúnach 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip 
agus go mainníonn sé aghaidh a 
thabhairt ar fhadhbanna a luaitear sa 
mheasúnú tionchair a foilsíodh níos mó 
ná bliain tar éis an comhaontú a 
thabhairt chun críche; á mheabhrú go 
gcaithfidh comhaontú Pháras a bheith 
ina ghné bhunriachtanach de CST, mar a 
chaithfidh an Coinbhinsiún maidir leis an 
Éagsúlacht Bhitheolaíoch a bheith 
freisin; á mheas nach mbeidh glacadh 
Prótacail nó Ráitis Léirmhínithigh 
leordhóthanach chun a áirithiú go 
mbeidh an CST inbhuanaithe agus go 
dtabharfaidh sé urraim de phobail 
dhúchasacha a bhfuil orthu aghaidh a 
thabhairt ar dífhoraoisiú, grabáil talún 
agus foréigean córasach á chur i bhfios 
gurb amhlaidh, ar aon dul le gach 
comhaontú trádála de chuid an Aontais, go 
gcaithfear iomaíocht chóir a áirithiú leis an 
gcomhaontú sin agus go gcaithfear a ráthú 
leis go n-urramaítear caighdeáin agus 
modhanna táirgthe Eorpacha, á 
athdhearbhú sa chomhthéacs sin agus i 
bhfianaise na n-easnamh leanúnach sa 
téacs, nach féidir an comhaontú idir AE 
agus Mercosur a dhaingniú mar atá sé;
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saothair agus chosaint an chomhshaoil, 
lena n-áirítear comhaontú Pháras maidir 
leis an gcomhshaol agus na rialacha cur 
chun feidhme ábhartha a chur chun 
feidhme; 

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/32

Leasú 32
Saskia Bricmont
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 43

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

43. ag meabhrú na bhforbairtí 
dearfacha maidir leis Comhaontú Trádála 
AE-Cheanada (CETA); ag tabhairt dá 
haire, le linn a chéad bhliana féilire 
iomláine dá chur chun feidhme, gur tháinig 
fás 10.3% ar thrádáil dhéthaobhach earraí, 
lena n-áirítear táirgí agraibhia, i 
gcomparáid leis an meán sna trí bliana 
roimhe sin; á mheabhrú gur tháinig ardú 
60 % ar bharrachas trádála AE le 
Ceanada agus gur chruthaigh sé sin 
deiseanna breise dár n-onnmhaireoirí; á 
mheabhrú freisin, ó tháinig an comhaontú i 
bhfeidhm go sealadach, go bhfuil 
comhpháirtíocht láidir cruthaithe ag an dá 
pháirtí trí mholtaí tábhachtacha a chur i 
dtionlacan an téacs bunaidh maidir le 
trádáil, gníomhú ar son na haeráide agus 
comhaontú Pháras, trádáil agus inscne, 
agus FMBanna, agus á mheas gur 
cruthúnas an méid sin ar an dinimic a 
bhaineann le comhaontú trádála a chur 
chun feidhme; á iarraidh ar an gCoimisiún 
sonraí níos déanaí a bhaineann le 
honnmhairí ag FMBanna AE agus 
inbhuanaitheacht fhoriomlán an 
chomhaontaithe a tharchur chuig an 
bParlaimint; a mheabhrú a thábhachtaí atá 
sé cur chun feidhme agus obair leantach ar 
an gcaibidil TSD a neartú;

43. ag meabhrú na bhforbairtí 
dearfacha maidir leis Comhaontú Trádála 
AE-Cheanada (CETA); ag tabhairt dá 
haire, le linn a chéad bhliana féilire 
iomláine dá chur chun feidhme, gur tháinig 
fás 10.3% ar thrádáil dhéthaobhach earraí, 
lena n-áirítear táirgí agraibhia, i 
gcomparáid leis an meán sna trí bliana 
roimhe sin; á mheabhrú, ó tháinig an 
comhaontú i bhfeidhm go sealadach, go 
bhfuil comhpháirtíocht láidir cruthaithe ag 
an dá pháirtí trí mholtaí tábhachtacha a 
bheith ag gabháil leis an téacs bunaidh 
maidir le trádáil, gníomhú ar son na 
haeráide agus comhaontú Pháras, trádáil 
agus inscne, agus FMBanna; á chur in iúl 
gur cúis mhór bhuartha di, áfach, faoin 
mainneachtain caighdeáin sláintíochta 
agus fíteashláintíochta (SPS),  an Aontais 
Eorpaigh a chaomhnú agus CETA á chur 
chun feidhme, mar a thaispeántar i 
dTuarascáil Iniúchóireachta 2020 maidir 
le córais rialaithe Cheanada a rialaíonn 
táirgeadh mairteola agus muiceola atá 
beartaithe lena onnmhairiú chuig an AE; 
á iarraidh ar an gCoimisiún allmhairí den 
sórt sin a chur ar fionraí go sealadach 
chomh fada agus a thaispeánann fianaise 
nua go gcomhlíontar go hiomlán le 
forálacha SPS CETA, agus scrúdú a 
dhéanamh ar fhorfheidhmiú chaibidil 
SPS i ngach CST, go háirithe tionchar na 
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bhforálacha maidir le prionsabal an 
réamhchúraim, agus scéimeanna 
rianaithe agus rialaithe; a mheabhrú a 
thábhachtaí atá sé cur chun feidhme agus 
obair leantach ar  chaibidil TSD a neartú;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Leasú 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 52

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

52. á chur in iúl gur geall léi an 
tionscnamh ón gCoimisiún le haghaidh 
Margadh Glas don Eorpach, agus á chur i 
bhfios go láidir gur cheart tacú go 
gníomhach leis trí bhíthin straitéis trádála 
AE atá cothromaithe ó thaobh na 
héiceolaíochta, an gheilleagair agus na 
sochaí de; á chur in iúl gur geall léi 
gealltanas an Choimisiúin ‘clásal 
riachtanach’ i gcomhaontuithe trádála a 
dhéanamh de chomhlíonadh chomhaontú 
Pháras maidir leis an athrú aeráide;

52. á chur in iúl gur geall léi an 
tionscnamh ón gCoimisiún le haghaidh 
Margadh Glas don Eorpach, agus á chur i 
bhfios go láidir gur cheart tacú go 
gníomhach leis trí bhíthin straitéis trádála 
AE atá cothromaithe ó thaobh na 
héiceolaíochta, an gheilleagair agus na 
sochaí de; á chur in iúl gur geall léi 
gealltanas an Choimisiúin ‘clásal 
riachtanach’ i gcomhaontuithe trádála a 
dhéanamh de chomhlíonadh chomhaontú 
Pháras maidir leis an athrú aeráide; ag 
tabhairt foláirimh go bhfuil an Conradh 
um Chairt Fuinnimh ina bhac mór ar 
bhaint amach na gcuspóirí aeráide sin; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit a áirithiú go gcuirfidh an t-
athchóiriú atá ar siúl faoi láthair ar an 
gConradh um Chairt Fuinnimh deireadh 
lena éifeachtaí díobhálacha féideartha ar 
an gComhaontú Glas don Eoraip;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Leasú 34
Saskia Bricmont
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 56

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

56. á chreidiúint gur cheart go mbeadh 
caibidlí TSD i gcomhaontuithe ar cheann 
de na spreagthóirí do ghné sheachtrach an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip; á chur 
i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh 
aon sásra nua coigeartaithe carbóin 
comhoiriúnach le rialacha ETD agus le 
CSTanna AE; á chur i bhfáth nár cheart 
cuideachtaí AE a chur faoi mhíbhuntáiste 
san iomaíocht;

56. á chreidiúint gur cheart go mbeadh 
caibidlí TSD i gcomhaontuithe ar cheann 
de na spreagthóirí do ghné sheachtrach an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip; á 
iarraidh ar an gCoimisiún Sásra um 
Choigeartú Carbóin ar Theorainneacha 
(CBA) atá comhoiriúnach leis an 
Eagraíocht Dhomhanda Trádála a 
thabhairt isteach mar chuid de Chlár 
Oibre an Choimisiúin do 2021; á chur i 
bhfios go láidir gur cheart do shásra CBA 
a bheith ina chloch choirnéil chun 
neodracht charbóin na hEorpa a bhaint 
amach faoi 2050 agus, chun FBManna a 
chomhtháthú go gníomhach, go 
gcaithfidh sí foráil a dhéanamh do 
bhearta atá ceaptha go sonrach chun 
freastal ar riachtanais FBManna; 

Or. en


