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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le feabhas a chur ar éifeachtacht forbartha agus ar éifeachtúlacht cabhrach
(2019/2184(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe maidir le Forbairt 
Inbhuanaithe an 25-27 Meán Fómhair 2015 agus don doiciméad a tháinig as agus a 
ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 25 Meán Fómhair 2015 dar 
teideal ‘I mbun athraithe: Clár oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe’, agus go háirithe 
Sprioc 17 de na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) a leagtar amach sa 
doiciméad sin, a chuireann de cheangal ar Bhallstáit na Náisiún Aontaithe go neartóidís 
na modhanna atá acu chun an clár oibre a chur chun feidhme agus athbheochan a 
dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht dhomhanda maidir le forbairt inbhuanaithe1,

– ag féachaint do Chlár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa, don doiciméad a tháinig as 
agus a glacadh ag an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta, a 
tionóladh in Addis Ababa, an Aetóip, ón 13-16 Iúil 2015, agus ar thacaigh Comhthionól 
na Náisiún Aontaithe leis ina rún 69/313 an 27 Iúil 2015,

– ag féachaint do thuarascáil 2019 ón Tascfhórsa Idirghníomhaireachta um Maoiniú don 
Fhorbairt maidir le Maoiniú d’Fhorbairt Inbhuanaithe2,

– ag féachaint don 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe de chuid Chomhaontú Pháras 
(COP 21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus don 
11ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú Pháirtithe Phrótacal 
Kyoto (CMP 11), a tionóladh i bPáras (an Fhrainc) ón 30 Samhain go dtí an 11 Nollaig 
2015,

– ag féachaint do Dhearbhú Pháras maidir le hÉifeachtacht na Cabhrach, arna ghlacadh ag 
an Dara Fóram Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht Cabhrach in 2005, do Chlár Oibre 
Accra le haghaidh Gníomhaíochta arna ghlacadh ag an Tríú Fóram Ardleibhéil maidir le 
hÉifeachtacht Cabhrach in 2008 in Accra (Gána) agus do thoradh an Cheathrú Fóram 
Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht Cabhrach a tionóladh in Busan (Poblacht na Cóiré) i 
mí na Nollag 2011, ag ar seoladh an Chomhpháirtíocht Dhomhanda maidir le Comhar 
um Fhorbairt Éifeachtach (CDCFE),

– ag féachaint do Dhoiciméad Toraidh Nairobi ó Dhara Cruinniú Ardleibhéil CDCFE, a 
tionóladh in Nairobi (an Chéinia) i mí na Samhna agus i mí na Nollag 20163,

– ag féachaint do Chruinniú Leibhéil Shinsearaigh CDCFE an 13-14 Iúil 2019, a 

1 Rún ó na Náisiúin Aontaithe a ghlac an Comhthionól Ginearálta an 25 Meán Fómhair 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf 
2 Tuarascáil 2019 maidir le Maoiniú d’Fhorbairt Inbhuanaithe: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
3 Cruinniú Ardleibhéil CDCFE Nairobi 2016 - doiciméad toraidh: http://effectivecooperation.org/wp-
content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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tionóladh mar ócáid imill ag Fóram Ardleibhéil Polaitíochta na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe,

– ag féachaint don 17ú Cruinniú de chuid an Choiste Stiúrtha maidir le Cruinniú Leibhéil 
Shinsearaigh na Comhpháirtíochta Domhanda an 26-27 Márta 2019 in Kampala 
(Uganda),

– ag féachaint do thuarascáil 2019 ó CDCFE dar teideal ‘Comhar um Fhorbairt a 
dhéanamh níos Éifeachtaí’4,

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (CCL) an 20 
Samhain 1989,

– ag féachaint d’Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 
ina sainítear an bhochtaineacht a laghdú agus deireadh a chur léi ar fad mar chuspóir 
príomhúil do bheartas forbartha AE agus ina gcuirtear de cheangal ar an Aontas agus na 
Ballstáit na gealltanais atá déanta acu faoi chuimsiú na Náisiún Aontaithe agus 
eagraíochtaí inniúla eile a urramú agus aird a thabhairt ar chuspóirí an chomhair um 
fhorbairt sna beartais a chuirfidh siad chun feidhme agus ar dóigh dóibh difear a 
dhéanamh do thíortha atá i mbéal forbartha,

– ag féachaint do Chomhdhearcadh nua Eorpach maidir le Forbairt an 30 Meitheamh 
20175,

– ag féachaint do Straitéis Chomhpháirteach an Afraic-AE, arna ghlacadh ag dara 
Cruinniú Mullaigh AE-an Afraic i tionóladh i Liospóin i mí na Nollag 2007,

– ag féachaint don chúigiú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas 
Eorpach an 29-30 Samhain 2017, agus don dearbhú ón gcruinniú mullaigh dar teideal 
‘Ag Infheistiú san Óige le haghaidh Fás Cuimsitheach agus Forbairt Inbhuanaithe atá 
Luathaithe’6,

– ag féachaint do straitéis dhomhanda um Beartas Eachtrach agus Slándála AE, arna 
tíolacadh ag Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála i mí an Mheithimh 2016, dar teideal ‘Fís 
Chomhroinnte, Comhghníomhaíochtaí: Eoraip níos Láidre’,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 12 Bealtaine 2016 maidir le dlús a chur 
leis an gclársceidealú comhpháirteach,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle 16 Bealtaine 2019 i ndáil le Tuarascáil 
Bhliantúil 2019 chuig an gComhairle Eorpach maidir le spriocanna AE um chabhair 
forbraíochta7,

4 Tuarascáil ar an Dul Chun Cinn maidir leis an gComhpháirtíocht Dhomhanda, 17 Meitheamh 2019: 
http://effectivecooperation.org/blogs-news-resources/resource-library/ 
5 IO C 210, 30.6.2017, lch. 1. 
6 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
7 Tuarascáil Bhliantúil 2019 maidir le spriocanna AE um chabhair forbraíochta: 
https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf 

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf
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– ag féachaint do thuarascáil ón nGrúpa Ardleibhéil Saoithe i mí Dheireadh Fómhair 2019 
dar teideal ‘An Eoraip sa Domhan – ollstruchtúr airgeadais Eorpach don fhorbairt a 
bheidh ann amach anseo’8,

– ag féachaint do Dhoiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin an 26 Márta 2015 dar 
teideal ‘Creat an Aontais le haghaidh Torthaí sa Chomhar Idirnáisiúnta agus san 
Fhorbairt a Sheoladh’ (SWD(2015)0080), agus do na conclúidí ón gComhairle an 26 
Bealtaine 2015 maidir leis an gCreat le haghaidh Torthaí,

– ag féachaint do Phlean Straitéiseach an Choimisiúin 2016-2020 maidir le Comhar 
Idirnáisiúnta agus Forbairt,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le 
Comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus an Eoraip le haghaidh Infheistíocht agus Poist 
Inbhuanaithe (COM(2018)0643),

– ag féachaint do thuarascáil chríochnaitheach ó Thascfhórsa an Choimisiúin don Afraic 
Thuaithe dar dáta mhí an Mhárta 2019 agus dar teideal ‘Clár Oibre na hAfraice agus na 
hEorpa le haghaidh Bunathrú Tuaithe’9,

– ag féachaint do staidéar ó mhí Iúil 2019 maidir le cur i bhfeidhm phrionsabail na 
héifeachtachta, dar teideal ‘Ó Éifeachtacht go dtí Tionchar’10,

– ag féachaint do rún uaithi an 22 Bealtaine 2008 ar an obair iardain i leith Dhearbhú 
Pháras 2005 maidir le hÉifeachtacht Cabhrach11,

– ag féachaint do rún uaithi an 5 Iúil 2011 maidir le tacaíocht bhuiséadach AE sa todhchaí 
do thíortha i mbéal forbartha12,

– ag féachaint do rún uaithi an 25 Deireadh Fómhair 2011 ar an 4ú Fóram Ardleibhéil 
maidir le hÉifeachtacht Cabhrach13,

– ag féachaint do rún uaithi an 6 Deireadh Fómhair 2015 maidir leis an ról atá ag na 
húdaráis áitiúla i dtaca leis an gcomhar um fhorbairt i dtíortha i mbéal forbartha14,

– ag féachaint do rún uaithi an 19 Bealtaine 2015 maidir le Maoiniú don Fhorbairt15,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Aibreán 2016 maidir leis an earnáil phríobháideach 

8 Tuarascáil 2019 ón gComhairle maidir leis an ollstruchtúr airgeadais Eorpach don fhorbairt: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-tfra_mar2019_ga.pdf
10 Benfield and Como do AECOM International Development Europe (2019), staidéar maidir le cur i bhfeidhm 
phrionsabail na héifeachtachta, arna choimisiúnú ag an gCoimisiún Eorpach (Tionscadal Uimh. 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 
11 IO C 279E, 19.11.2009, lch. 100.
12 IO C 33E, 5.2.2013, lch. 38.
13 IO C 131E, 8.5.2013, lch. 80.
14 IO C 349, 17.10.2017, lch. 11. 
15 IO C 353, 27.9.2016, lch. 2.

https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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agus forbairt16,

– ag féachaint do rún uaithi an 7 Meitheamh 2016 ar Thuarascáil 2015 AE maidir le 
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt17,

– ag féachaint do rún uaithi an 13 Meán Fómhair 2016 maidir le Ciste Iontaobhais an 
Aontais Eorpaigh don Afraic: na himpleachtaí don fhorbairt agus don chabhair 
dhaonnúil18,

– ag féachaint do rún uaithi an 22 Samhain 2016 maidir le héifeachtacht an chomhair um 
fhorbairt a mhéadú19,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Feabhra 2017 maidir leis an athbhreithniú ar an 
gComhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt20,

– ag féachaint do rún uaithi an 16 Samhain 2017 maidir le Straitéis AE-an Afraic – 
borradh a chur faoin bhforbairt inbhuanaithe21,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2018 ar chur chun feidhme na hIonstraime le 
haghaidh Comhar um Fhorbairt, na hIonstraime um Chabhair Dhaonnúil agus an Chiste 
Eorpaigh Forbraíochta22,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Meitheamh 2018 ar na caibidlíochtaí atá ar na bacáin le 
haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir an tAontas Eorpach agus Grúpa na Stát 
san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin23,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Márta 2019 ar an tuarascáil bhliantúil straitéiseach 
maidir le cur chun feidhme agus seachadadh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe24,

– ag féachaint do rún reachtach uaithi an 27 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim um 
Chomharsanacht, um Fhorbairt agus um Chomhar Idirnáisiúnta25,

– ag féachaint do rún uaithi an 28 Samhain 2019 ar na caibidlíochtaí atá ar siúl le 
haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir an tAontas Eorpach agus Grúpa na Stát 
san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin26,

– ag féachaint do rún uaithi an 28 Samhain 2019 maidir le Comhdháil 2019 na Náisiún 

16 IO C 58, 15.2.2018, lch. 209.
17 IO C 86, 6.3.2018, lch. 2.
18 IO C 204, 13.6.2018, lch. 68.
19 IO C 224, 27.6.2018, lch. 36.
20 IO C 252, 18.7.2018, lch. 62.
21 IO C 356, 4.10.2018, lch. 66.
22 IO C 390, 18.11.2019, lch. 33.
23 IO C 28, 27.1.2020, lch. 101.
24 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0220.
25 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0298.
26 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0084.
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Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide i Maidrid, an Spáinn (COP 25)27,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip28,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2015 maidir Plean 
Gníomhaíochta AE maidir le hInscne 2016-202029,

– ag féachaint do Dhoiciméad Inmheánach Oibre Comhpháirteach an Choimisiúin: 
Comhionannas Inscne agus na Mná trí Chaidreamh Seachtrach AE 2016-2020 
(SWD(2015)0182),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 12 Meán Fómhair 2012 dar teideal 
‘Fréamhacha an daonlathais agus na forbartha inbhuanaithe: rannpháirtíocht na hEorpa 
sa tSochaí Shibhialta ó thaobh an chaidrimh sheachtraigh de’ (COM(2012)0492);

– ag féachaint don staidéar ‘Comhar um Fhorbairt Éifeachtach - An ndéanann AE beart de 
réir briathair?: Anailís mhionsonraithe ar Fheidhmíocht AE’, arna hiarraidh ag an 
gCoimisiún agus arna foilsiú i mí na Bealtaine 202030;

– ag féachaint do staidéar ó mhí na Bealtaine 2020 maidir le héifeachtacht an mhaoinithe 
chumaiscthe, dar teideal ‘An úsáid a bhaintear as cistí forbraíochta chun an riosca a 
bhaineann le hinfheistíocht phríobháideach a mhaolú: cé chomh héifeachtach atá sé ó 
thaobh torthaí forbartha de a sheachadadh?’,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 15 Bealtaine 2013 maidir leis na 
húdaráis áitiúla i dtíortha comhpháirtíochta a chumhachtú ar mhaithe le rialachas 
feabhsaithe agus torthaí forbartha níos éifeachtaí a bheith ann (COM(2013)0280),

– ag féachaint do Theachtaireacht Chomhpháirteach ón gCoimisiún chuig Parlaimint na 
hEorpa an 9 Márta 2020 dar teideal ‘Ionsar Straitéis Chuimsitheach leis an Afraic’,

– ag féachaint do thuarascáil an 10 Nollaig 2018 ó ECFE (Athbhreithnithe Piaraí 
Chomhar um Fhorbairt) ar an Aontas Eorpach,

– ag féachaint do mholadh an 22 Feabhra 2019 ó Choiste Cúnaimh Forbartha (CCF) 
ECFE maidir leis an Nasc idir an Daonnúlacht, an Fhorbairt agus an tSíocháin,

– ag féachaint do thuarascáil ó ECFE an 24 Meitheamh 2020 dar teideal ‘Tionchar 
ghéarchéim an choróinvíris (COVID-19) ar mhaoiniú forbraíochta’31,

– ag féachaint do Thuarascáil Speisialta ar An Aigéan, agus an Crióispéir in Aeráid atá ag 
Athrú (SROCC) ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) an 25 Meán 

27 Téacsanna arna nglacadh, P9 _TA(2019)0079.
28 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
29 https://www.consilium.europa.eu/media/2 4467/st13201-en15.pdf
30https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/eu-development-effectiveness-monitoring-report-
2020_en.pdf
31http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-
development-finance-9de00b3b/
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Fómhair 2019,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt (A9-0212/2020), 

A. de bhrí, le himeacht na mblianta, go bhfuil athrú tagtha ar chomhthéacs an chomhair um 
fhorbairt, le teacht chun cinn dúshlán nua amhail an t-athrú aeráide agus caillteanas na 
bithéagsúlachta, an imirce, neamhshlándáil an tsoláthair bia, coinbhleachtaí 
inmheánacha, an sceimhlitheoireacht agus an t-antoisceachas foréigneach, agus 
ráigeanna galar ionfhabhtaíoch, mar aon le tubaistí nádúrtha minice agus 
tromchúiseacha, go háirithe i dtíortha i mbéal forbartha, lena ndéantar difear dóibh siúd 
is leochailí; de bhrí go bhfuil an timpeallacht dhomhanda ag éirí níos casta agus níos 
neamhchinnte, le méadú ag teacht ar choinbhleacht agus ar choimhlint gheopholaitiúil; 
de bhrí go dtarraingíonn sé seo aird ar an ngá atá le dícheall neartaithe iltaobhach agus 
leanúnach chun éifeachtacht agus tionchar na cabhrach ón Eoraip a mhéadú;

B. de bhrí go bhfuil an domhan buailte ag paindéim COVID-19; de bhrí nach léir go fóill 
an toradh a bheidh ag an bpaindéim seo ar thíortha i mbéal forbartha agus ar thíortha is 
tairbhithe ó thaobh cúnaimh agus cabhrach de agus go léirítear brú suntasach leis ar 
acmhainneachtaí cúnaimh agus cabhrach na dtíortha bronntacha agus na n-infheisteoirí 
príobháideacha araon;

C. de bhrí go bhfuil tionchar ag paindéim COVID-19 ar chúrsaí a bhaineann leis an 
tsláinte, lenar imríodh tionchar ar gach tír gan beann ar a leibhéal forbartha, ach go 
bhfuil tionchar eacnamaíoch agus sóisialta i gceist léi freisin; de bhrí go bhfuil tionchar 
ag an bpaindéim seo ar an gcomhar um fhorbairt agus go bhforchuirtear oibleagáid léi 
chun éifeachtúlacht níos fearr a áirithiú;

D. de bhrí go bhfuil an paindéim reatha tar éis cur isteach go mór ar an turasóireacht, an 
muiriompar agus ar earnálacha aigéin-bhunaithe eile agus go bhféadfadh sé go mbeadh 
éifeachtaí fadtréimhseacha aici ar na hearnálacha sin, lena n-imreofar tionchar diúltach 
ar na geilleagair in go leor tíortha i mbéal forbartha, lena n-áirítear na tíortha is 
leochailí, stáit oileánacha bheaga i mbéal forbartha agus na tíortha is lú forbairt;

E. de bhrí go mbraitheann éifeachtacht na cabhrach ar an gcaoi a ndéanfar prionsabal an 
Comhtháthaithe Beartais ar mhaithe le Forbairt (CBF) a chur chun feidhme; de bhrí go 
bhfuil gá le tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh chun prionsabail CBF a chomhlíonadh, go 
háirithe i réimse bheartais imirce, trádála, aeráide agus talmhaíochta AE;

F. de bhrí nár cheart do bheartais sheachtracha AE agus na mBallstát, i gcomhréir le CBF, 
tionchar diúltach a imirt ar thíortha i mbéal forbartha; de bhrí go bhfuil méadú ag teacht 
ar an mbéim atá á leagan ar leasanna bheartas seachtrach AE a chur chun cinn; de bhrí 
gur cheart do chúnamh seachtrach AE leanúint d’éifeachtacht agus éifeachtúlacht 
forbartha agus do riachtanais tíortha comhpháirtíochta a bheith ag a chroílár, i 
gcomhréir le hAirteagal 28 CFAE, lena mbunaítear gurb é laghdú agus díothú na 
bochtaineachta an phríomhaidhm don bheartas maidir le comhar um fhorbairt;

G. de bhrí gur cheart prionsabail éifeachtacht na forbartha mar aon le gach foinse den 
mhaoiniú forbartha a léiriú ionas go ndéanfar na cuspóirí a leagtar amach i gComhaontú 
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Pháras maidir leis an Athrú Aeráide a chomhlíonadh;

H. de bhrí go bhfuil daonra an domhain ag fás níos mire ná an t-ollioncam náisiúnta (OIN), 
go háirithe san Afraic Fho-Shahárach, áit a meastar go dtiocfaidh dúbailt ar an daonra 
sna chéad 30 bliain eile go 2.1 billiún in 2050 agus go 3.8 billiún faoi dheireadh an 
chéid; de bhrí, in ainneoin fás láidir eacnamaíoch, go dtiocfaidh méadú leis sin ar líon 
na ndaoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht agus i ndífhostaíocht, lena gcuirtear 
béim ar an ngéarghá atá le tacaíocht éifeachtach a thabhairt do thíortha i mbéal forbartha 
ina ndícheall SFInna a bhaint amach;

I. de bhrí go bhfuil i gceist le straitéis AE-an Afraic atá bunaithe ar chomhpháirtíocht 
chomhionann go ndéanfar na húdair shonracha imní atá ag tíortha na hAfraice a chur 
san áireamh ó thaobh éagsúlú eacnamaíoch, tionsclaíochta, caillteanas ioncaim rialtais 
agus comhtháthú réigiúnach de;

J. de bhrí go bhfuil na héagothromaíochtaí atá idir tíortha fós thar a bheith ard, agus go 
bhfuil tionchar diúltach ag an éagothromaíocht ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht 
cúnaimh;

K. de bhrí go bhfuil tábhacht leis go gcuirfí bearta i bhfeidhm lena ndíreofar ar fhorbairt 
agus ar athléimneacht na bpobal a mhéadú, go háirithe i dtíortha comhpháirtíochta 
leochaileacha, i dtíortha atá buailte ag coinbhleachtaí nó ag tubaistí nádúrtha agus i 
dtíortha óstála dídeanaithe;

L. de bhrí gur cuspóir ríthábhachtach de na beartais maidir le comhar um fhorbairt é sláinte 
agus dea-bhail na leanaí;

M. de bhrí go bhfuil AE i gcomhar lena Bhallstát, ar an deontóir is mó ar domhan ó thaobh 
cúnamh oifigiúil um fhorbairt (CFO) de a bhí ag EUR 74.4 billiún in 2018 agus é sin ag 
seasamh do bheagnach 57 % den CFO go léir ar fud an domhain, agus go bhfuil siad 
tiomanta do chomhar um fhorbairt éifeachtach a chur chun cinn agus an comhar sin a 
bheith dírithe ar dheireadh a chur le gach cineál bochtaineachta agus éagothromaíochta 
agus ar thacú lena chomhpháirtithe forbraíochta chun Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe a bhaint amach; de bhrí in 2019, níor chaith comhaltaí ECFE-CCF le 
chéile ach 0.3% de OIN ar CFO, agus nach raibh ach cúig chomhalta a rinne an sprioc 
chaiteachais a bhaint amach nó a shárú (an Ríocht Aontaithe, an tSualainn, an 
Danmhairg, Lucsamburg agus an Iorua);

N. de bhrí gur cheart go ndéanfadh prionsabail na húinéireachta tíre agus na húinéireachta 
daonlathaí agus ailínithe, lena ndírítear ar thorthaí, comhpháirtíochtaí cuimsitheacha, 
trédhearcacht agus cuntasacht, taca a chur faoi chineálacha uile an chomhair um 
fhorbairt, chun a áirithiú go mbainfear úsáid éifeachtúil agus éifeachtach as cistí 
forbartha chun SFInna a bhaint amach go cuí;

O. de bhrí gurb é ról na Comhpháirtíochta Domhanda maidir le Comhar um Fhorbairt 
Éifeachtach (CDCFE) ná prionsabail éifeachtacht na cabhrach a chur chun cinn; de bhrí 
go bhfuil trí thosaíocht straitéiseacha ag gabháil léi a bheidh mar threoir dá rannchuidiú 
le seoladh ‘Dheichbhliain na Gníomhaíochta’ eadhon: éifeachtacht forbartha a chur 
chun cinn chun dlús a chur faoi Chlár Oibre 2030; comhpháirtíochtaí ar bhonn níos 
fearr a fhorbairt; agus faireachán ar ghníomhaíocht a ghiaráil;
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P. de bhrí, leis an staidéar ‘Comhar um Fhorbairt Éifeachtach - An ndéanann AE beart de 
réir briathair?: Anailís Mhionsonraithe ar Fheidhmíocht AE’ go léirítear laghdú ar 
ailíniú Bhallstáit agus institiúidí AE le prionsabail na héifeachtachta agus leis na táscairí 
gaolmhara, go háirithe tuarthacht, an úsáid a bhaintear as táscairí a fhaightear as creataí 
torthaí atá faoi úinéireacht na dtíortha comhpháirtíochta, lena n-úsáidtear córais 
bainistíochta airgeadais phoiblí na tíre comhpháirtíochta, an tiomantas do rialtais 
chomhpháirtíochta a bheith rannpháirteach i meastóireachtaí tionscadail, agus tuairisciú 
trédhearcach;

Q. de bhrí nach foláir do bheartais agus comhpháirtíochtaí forbartha AE a bheith bunaithe 
ar chomhar inbhuanaithe polaitiúil agus eacnamaíoch a bheidh ar chomhchéim leis na 
comhpháirtithe agus go mbeidh urraim do chearta an duine ag a chroílár; de bhrí nach 
foláir dá bheartais forbartha staid na ndaoine atá easáitithe le láimh láidir, na ndaonraí 
leochaileacha agus na n-imirceach agus na n-iarrthóirí tearmainn a chur san áireamh;

R. de bhrí, i bhfianaise an mhéadaithe ar ghéarchéimeanna fadtréimhseacha, ba cheart go 
leanfadh AE dá iarrachtaí chun an nasc idir an chabhair dhaonnúil agus an fhorbairt a 
chur chun gnímh agus é mar aidhm leis torthaí fadtéarmacha a bhaint amach;

S. de bhrí gur dúshlán leanúnach é ilroinnt na cabhrach a eascraíonn as iomadú na 
ndeontóirí agus na ngníomhaireachtaí cúnaimh agus an easpa chomhordaithe a dhéantar 
ar a ngníomhaíochtaí agus ar a dtionscadail;

T. de bhrí le linn an phróisis clársceidealaithe go bhfuil sé riachtanach go ndéanfar 
comhairliúchán leathan a ráthú i dtíortha comhpháirtíochta leis na gníomhaithe ábhartha 
uile: údaráis áitiúla, parlaimintí náisiúnta, an tsochaí shibhialta, ENRanna áitiúla, 
comhlachais na mban, grúpaí imeallaithe, na Náisiúin Aontaithe agus a 
ghníomhaireachtaí, FBManna agus an earnáil phríobháideach;

U. de bhrí, d’uireasa cur chuige ón mbonn aníos go bhfuil sé dodhéanta an leas is fearr is 
féidir a bhaint as na torthaí forbartha; de bhri, trí shamplaí nithiúla a chomhroinnt ar 
bhonn níos fearr agus trí chomhairle níos fearr a thabhairt ar thionscadail rathúla atá ar 
bráid i dtíortha comhpháirtíochta cabhrófar leis na prionsabail a chur chun feidhme go 
héifeachtach agus leis na torthaí atá beartaithe a bhaint amach go rathúil;

V. de bhrí gur cheart go mbeadh Rannpháirtíocht na hEarnála Príobháidí (REP) bunaithe ar 
chúig phrionsabal Kampala, eadhon: Úinéireacht Chuimsitheach Tíre; Torthaí agus 
Tionchar Spriocdhírithe; Comhpháirtíocht Chuimsitheach; Trédhearcacht agus 
Cuntasacht; agus gan Aon Duine a Fhágáil chun Deiridh;

W. de bhrí gur ann do roinnt gníomhaithe agus deontóirí eile sna tíortha comhpháirtíochta 
lena seachadtar cabhair dhaonnúil agus forbraíochta;

X. de bhrí, cé go bhfuil stoc mór sonraí agus saineolais ag institiúidí agus Ballstáit AE, na 
húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta (ESSanna), nach bhfuil an stoc sin fós á chomhroinnt go leordhóthanach; de 
bhrí gur cheart do na sonraí sin a bheith níos inrochtana agus gur cheart go n-úsáidfí iad 
i ndéanamh beartais;
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Y. de bhrí go bhfuil an comhar triantánach thar a bheith éifeachtach i dtaobh feabhas a chur 
ar an gcomhar chun freagairt do dhúshláin chomhchoiteanna, amhail tubaistí nádúrtha a 
chosc agus a bhainistiú agus téarnamh ó na tubaisti sin a chuireann moill ar fhorbairt 
agus a chuireann isteach ar fhorbairt, dúshláin slándála i réigiún máguaird, nó 
samhlacha gnólachtaí beaga a oiriúnú do dhúshláin eacnamaíocha nua atá tagtha chun 
cinn le linn ghéarchéim an choróinvíris;

Z. de bhrí go n-éilítear le ceapadh agus cur chun feidhme beartais éifeachtaigh cabhrach, 
tuiscint níos doimhne a bheith ann ar an tionchar atá ag an gcabhair agus ar an 
timpeallacht fhoriomlán ina bhfeidhmíonn cabhair forbraíochta;

AA. de bhrí, le sonraí inrochtana agus iontaofa ar chabhair go dtreisítear trédhearcacht na 
sreabha cabhrach agus go gcabhraítear leis na comhpháirtithe forbraíochta uile ina 
bpróisis phleanála agus chomhordúcháin; de bhrí go bhfágann caighdeáin idirnáisiúnta, 
mar atá á gcur chun cinn sa Tionscnamh Trédhearcachta maidir le Cabhair Idirnáisiúnta 
(IATI), go bhfuil na sonraí sin inchomparáide; de bhrí, chun torthaí forbartha a bhaint 
amach agus chun oibriú ionsar SFInna go n-éilítear sonraí mionsonraithe ar an 
gcomhthéacs áitiúil, tacar comhaontaithe torthaí a ndíreofar orthu, gníomhaíocht 
chomhcheangailte chun oibriú ionsar iad a bhaint amach, agus aiseolas mear ón bpobal 
ar mhaithe le cuntasacht a éascú;

AB. de bhrí gur príomhphrionsabal de chabhair forbraíochta AE é an comhionannas inscne; 
de bhrí nach ionann an tionchar a bhíonn ag beartais forbartha ar mhná agus ar chailíní; 
de bhrí gur ann d’easpa sonraí atá imdhealaithe ó thaobh inscne de i réimse na 
forbartha;

AC. de bhrí go bhfuil sé cruthaithe go bhfuil na beartais chabhrach lena gcothaítear 
comhionannas níos éifeachtaí ó thaobh chuspóirí SFI de a bhaint amach, go sonrach an 
bhochtaineacht a chomhrac agus an t-oideachas a chur chun cinn;

AD. de bhrí go bhfuil riosca iarbhír ann go bhféadfadh eilíteanna polaitíochta agus 
eacnamaíochta seilbh a ghlacadh ar na tairbhí a thagann as cúnamh um fhorbairt agus as 
infheistíocht dhíreach choigríche (IDC) agus cabhair dhaonnúil; de bhrí go dtugann sé 
seo chun suntais an gá atá le comhar um fhorbairt a bhfuil sé mar aidhm leis athruithe 
claochlaitheacha a dhéanamh i ngeilleagair pholaitiúla, go sonrach athruithe a 
bhaineann le rialachas, le dáileadh cumhachta, le heisiamh sóisialta, le cosaint shóisialta 
agus le rochtain ar acmhainní, chomh maith le hathruithe ar an idirghníomhú leis an 
ngeilleagar domhanda; de bhrí go dtugann sé seo chun suntais an gá atá le tacaíocht a 
thabhairt do phrionsabail an dea-rialachais, don smacht reachta, do scaradh na 
gcumhachtaí agus do chur chun cinn cearta an duine agus iad a chur chun cinn tríd an 
gcomhar um fhorbairt;

AE. de bhrí go measann Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt 
(UNCTAD) go bhfuil gá ag tíortha i mbéal forbartha le USD 1 thrilliún i bhfaoiseamh ó 
fhiachais iar-COVID-19; de bhrí go bhfuil bearta maidir le faoiseamh ó fhiachais 
phoiblí do na tíortha is boichte ar domhan curtha i gcrích ag an mBanc Domhanda, ag 
CAI, ag G20 agus ag G7; de bhrí gur cheart go ndéanfaí na bearta sin a chomhlánú chun 
cabhair forbraíochta a lamháil chun go ndéanfar SFInna a ghnóthú go héifeachtach i 
réimsí amhail rochtain ar sheirbhísí bunúsacha, dea-rialachas agus cearta bunúsacha an 
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duine i dtíortha i mbéal forbartha;

AF. de bhrí go bhfuil láithreacht ag AE sna haigéin uile trína chríocha thar lear, lena n-
áirítear na réigiúin is forimeallaí agus na tíortha agus críocha thar lear araon, agus go 
bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaidh sé straitéisí réigiúnacha a fhorbairt lena n-
ionchorprófar na riachtanais a léirítear go háitiúil chomh hiomlán agus is féidir;

AG. de bhrí go bhfuil ról lárnach ag na húdaráis áitiúla i dtaca le SFInna a bhaint amach agus 
nach foláir do chomhar díláraithe a bheith ag croílár straitéis forbartha AE;

AH. de bhrí nach foláir do bheartais forbartha an t-oiriúnú do thionchar an athraithe aeráide a 
chur san áireamh ó thaobh easáitiú daonraí leochaileacha agus dul in olcas na n-
éagothromaíochtaí sóisialta de agus d’fhonn deireadh a chur leis an mbochtaineacht;

AI. de bhrí go bhfuil an t-ioncam atá tíortha i mbéal forbartha ag cailleadh i ngeall ar 
sreabha aindleathacha airgeadais, lena n-áirítear imghabháil cánach, níos mó ná dhá 
oiread an mhéid atá á ghnóthú acu trí fhoinsí seachtracha oifigiúla, lena n-áirítear 
cúnamh um fhorbairt;

AJ. de bhrí go bhfuil laghdú ag teacht ar an úsáid atá á baint ag institiúidí AE as creataí 
torthaí atá faoi úinéireacht tíre agus as uirlisí pleanála (bainistíocht airgeadais phoiblí, 
BAP), cé go bhfuil ról suntasach acu sa chomhar um fhorbairt éifeachtach, i gcás 
SFInna a ghnóthú, agus i gcás comhionannas inscne a bhaint amach ós rud é go 
bhfeidhmíonn siad ar bhealach dearfach ó thaobh freagrúlacht inscne a phríomhshruthú 
de; de bhrí go bhfuil gá le tuilleadh tiomantais ina leith sin;

1. á chur i bhfáth gurb é is ciall le héifeachtacht ná tionchar níos mó agus níos fearr a 
thabhairt i gcrích, na SFInna a ghnóthú agus gan aon duine a fhágáil chun deiridh; á 
chreidiúint, nuair a dhéantar comhar um fhorbairt Eorpach a ailíniú le hiarrachtaí agus 
riachtanais áitiúla na dtíortha comhpháirtíochta, agus é comhordaithe le hiarrachtaí 
deontóirí eile, agus é curtha i gcrích trí institiúidí agus trí chórais a gcomhpháirtithe mar 
aon le trí ghníomhaithe áitiúla agus tríd an tsochaí shibhialta, agus nuair a thacaíonn sé 
le tosaíochtaí a ndearnadh comhaontú ina leith trí phróisis beartais atá cuimsitheach 
agus cothrom, lena n-áirithítear úinéireacht dhaonlathach tíre agus cuimsiú na 
ngeallsealbhóirí uile, go bhfuil an tionchar a bhíonn aige sin níos mó, níos mire agus 
níos inbhuanaithe;

2. á chur i bhfios go láidir gur cheart do AE, mar an deontóir is mó ar domhan agus mar 
ghníomhaí idirnáisiúnta tábhachtach don iltaobhachas agus don daonlathas atá bunaithe 
ar rialacha, leas a bhaint as a theaglaim chumhachtach ionstraimí agus módúlachtaí 
cabhrach ar bhealach comhordaithe chun cúraimí a chomhroinnt agus chun ilroinnt na 
cabhrach a sheachaint, agus chun tosaíochtaí a shainaithint inar féidir leis an tionchar 
breise is mó a chur ar fáil go héifeachtach; 

3. á chur i bhfáth gur cheart do AE a bheith ar thús cadhnaíochta agus prionsabail 
éifeachtacht na cabhrach agus éifeachtúlacht na cabhrach á n-úsáid aige, chun 
fíorthionchar agus SFInna a bhaint amach, agus gan aon duine a bheith fágtha chun 
deiridh ag an am céanna, ina thíortha comhpháirtíochta; á chur i bhfáth, ina leith sin, an 
tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an úsáid a bhainfí as cabhair forbraíochta agus as 
IDC ar dhul i ngleic le bunchúiseanna na himirce agus an easáitithe éigeantaigh, le AE a 
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bheith i mbun na húsáide sin;

4. á thabhairt chun suntais gur gá na cuspóirí beartais atá sa Comhdhearcadh nua Eorpach 
maidir le Forbairt a chur chun feidhme ar shlí níos straitéisí agus níos spriocdhírithe i 
ngach tír chomhpháirtíochta, lena gcuirfear i bhfeidhm, dá brí sin, an cur chuige maidir 
leis an nasc idir an chabhair dhaonnúil agus an fhorbairt, agus urraim á tabhairt do CBF; 
á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh anailís ar inbhuanaitheacht fiachais 
comhcheangailte leis na cláir chabhrach agus gur cheart an gá atá le neartú a dhéanamh 
ar fhormhaoirseacht pharlaiminteach i dtír chomhpháirtíochta a bheith san áireamh leo;

5. á chur i bhfáth nach foláir do AE leanúint de dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar úsáid na 
gcistí agus na bearta uile is gá a dhéanamh chun aon mhí-úsáid a bhainfí as cistí 
cabhrach a sheachaint, lena n-áiritheofar go gcomhlíonfar a spriocanna beartais agus 
luachanna sa chomhar um fhorbairt; á iarraidh go gcuirfear sásraí éifeachtacha ar bun 
ionas go mbeifear in ann ceann scríbe deiridh na gcistí sin a rialú go hiomlán agus 
measúnú a dhéanamh ar na tionscadail a fuair cistiú;

6. á chur i bhfáth gur toisc chinntitheach gurb ea dea-rialachas chun cabhair a 
leithdháileadh ar bhonn cothrom agus iomchuí, agus á chur i bhfios go mbraitheann 
gnóthú SFInna, agus, dá bhrí sin, éifeachtacht na gcistí, den chuid is mó ar 
acmhainneacht na dtíortha comhpháirtíochta chun úsáid a bhaint as na cistí ar shlí 
chothrom agus thrédhearcach;

7. á iarraidh ar AE dul i mbun teagmhála go díreach le tíortha tionscnaimh agus idirthurais 
na himirce agus comhpháirtíochtaí inbhuanaithe cuimsitheacha a fhorbairt leis na tíortha 
sin, a bheidh bunaithe ar na riachtanais shonracha atá ag gach tír agus ar chúinsí aonair 
na n-imirceach;

8. á chur i bhfios go láidir go bhfuil prionsabail na Comhpháirtíochta Domhanda maidir le 
Comhar um Fhorbairt Éifeachtach (CDCFE) tógtha ar chiall thábhachtach agus 
bhuansheasmhach a ceannaíodh ó straitéisí agus cleachtais forbraíochta a bhí ann 
roimhe seo, lena n-áirítear cinn a raibh rath orthu agus cinn a chlis, agus go bhfuil na 
prionsabail sin fós ina léiriú tábhachtach ar an gcomhar agus comhordú iltaobhach a 
bhfuil AE faoi gheallúint iad a chomhlíonadh; á iarraidh ar an gCoimisiún úsáid a 
bhaint as a bhallraíocht in CDCFE agus in ECFE-CCF agus as an nguth atá aige i 
bhfóraim idirnáisiúnta agus i struchtúir rialachais na n-institiúidí airgeadais idirnáisiúnta 
chun prionsabail na héifeachtachta a neartú tuilleadh agus ag moladh go gcloífear leo 
agus go gcuirfear chun feidhme iad i bhfoirmeacha uile an chomhair um fhorbairt agus 
ag na gníomhaithe uile lena mbaineann;

9. á aithint nach féidir comhar um fhorbairt éifeachtach a chur i gcrích trí chomhar AE 
amháin agus nach féidir leis a bheith éifeachtach go fireannach ach amháin má bhíonn 
comhoibriú ann i measc gníomhaithe uile na forbartha; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
go ndéantar laghdú ar éifeachtacht agus tionchar na cabhrach foriomláine mar 
chomhthaobhacht, lena n-áirítear cabhair ó AE, nuair nach ndéanann gníomhaithe eile 
prionsabail na héifeachtachta a urramú agus a chur chun feidhme ina gcláir chabhrach 
agus lena seachnaítear córais na dtíortha comhpháirtíochta;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún go bhfoilseofar, ar bhonn leathbhliantúil ar a laghad, 
tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le héifeachtacht na cabhrach, ina gcumhdófar 
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pleanáil chomhpháirteach, cur chun feidhme comhpháirteach agus creataí torthaí 
comhpháirteacha, agus gníomhaíochtaí de chuid institiúidí AE, na mBallstát agus na n-
údarás áitiúil agus réigiúnach; á chur i bhfios go láidir gur cheart don tuarascáil sin a 
bheith bunaithe ar spriocanna agus cuspóirí beartais a comhaontaíodh go 
comhchoiteann, go sonrach SFInna agus an Comhdhearcadh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún dul i mbun comhairle le geallsealbhóirí agus an tuarascáil sin á dréachtú 
agus an tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle uas-scálú a dhéanamh ar an 
gclársceidealú comhpháirteach idir AE agus a Bhallstáit; á chur i bhfios, ar an leibhéal 
náisiúnta, go bhfuil gá leis go rachaidh AE agus na Ballstáit thar chomhdhlúthú amháin 
a dhéanamh ar na tosaíochtaí agus gníomhaíochtaí forbartha déthaobhacha atá cheana 
ann agus guth comhaontaithe comhchoiteann Eorpach a chruthú maidir le 
saincheisteanna straitéiseacha in idirphlé polaitiúil agus beartais le tíortha 
comhpháirtíochta, lenar cheart comhlachtaí lánpháirtíochta réigiúnaí a chur san áireamh 
mar chontrapháirtithe i gcás inarb iomchuí, mar aon le modhanna nuálacha maoinithe 
amhail cumasc agus ráthaíochtaí nuair atá siad éifeachtach; á iarraidh go mbeidh 
tiomantais shoiléire agus inghníomhaithe ann, lena ndéanfar breithniú ar straitéisí agus 
cleachtais a bhí ann roimhe sin;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go dtionólfar cruinnithe rialta AE le hionadaithe ó 
na Ballstáit, le gníomhaireachtaí cur chun feidhme, le heagraíochtaí idirnáisiúnta, le 
húdaráis áitiúla agus réigiúnacha agus le ESSanna ar bráid sna tíortha comhpháirtíochta 
faoi seach chun go sainaithneofar na dúshláin agus na deiseanna agus go bhfreastalóidh 
an chomhfhreagairt agus an cur chun feidhme comhpháirteach ina dhiaidh sin ar na 
riachtanais shainaitheanta; á chur i bhfios go bhfuil sé cruthaithe gur éirigh go maith leis 
an gclársceidealú comhpháirteach faoi stiúradh na gCeann Misin ó thaobh comhtháthú 
beartais ar fud na straitéisí polaitiúla, trádála, forbartha agus slándála; á iarraidh freisin 
ar AE agus ar a Bhallstáit chun bheith rannpháirteach i gcur chun feidhme 
comhpháirteach agus i meastóireacht chomhpháirteach, agus chun sásraí cuntasachta 
comhroinnte a bheith ann ionsar na saoránaigh; á iarraidh ar AE oibriú le deontóirí 
neamhthraidisiúnta ar féidir leo a léiriú go gcloíonn siad le prionsabail na héifeachtachta 
cabhrach;

13. á chur in iúl gur geal léi na conclúidí ón gComhairle an 8 Meitheamh 2020 lena dtugtar 
chun suntais ‘a thábhachtaí atá sé do na gníomhaithe uile a bhaineann le Foireann na 
hEorpa gníomhaíochtaí a chomhordú, agus faisnéis agus iarrachtaí cumarsáide a 
chomhroinnt ar an leibhéal náisiúnta, laistigh de AE, i dtíortha comhpháirtíochta agus i 
bhfóraim dhomhanda agus iltaobhacha’; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
leanúint den chur chuige sin sa todhchaí i gcomhthéacs na mbeart uile a bhaineann le 
forbairt, clársceidealú agus cur chun feidhme; ag athdhearbhú a hiarrataí ó 201332 agus 
ó 201733 agus á iarraidh ar an gCoimisiún togra a thíolacadh, ar bhonn Airteagail 209 
agus 210 CFAE, maidir le gníomh lena mbaineann gnéithe rialála de chomhordú 
deontóirí AE maidir le cabhair forbraíochta;

32 Rún an 11 Nollaig 2013 le moltaí don Choimisiún maidir le comhordú deontóirí AE i leith cabhair forbraíochta 
- IO C 468, 15.12.2016, lch. 73.
33 Rún an 14 Feabhra 2017 maidir leis an athbhreithniú ar an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt - IO C 
252, 18.7.2018, lch. 62.
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14. á chur i bhfáth, ag féachaint do chur chun feidhme na hIonstraime um Chomharsanacht, 
Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (ICFCI) sa todhchaí, gur cheart clársceidealú 
comhpháirteach ag AE, a Bhallstáit agus ag comhpháirtithe maoinithe forbraíochta AE 
tógáil ar phrionsabail na héifeachtachta cabhrach; á chur i bhfios a thábhachtaí atá sé 
tosaíochtaí straitéiseacha a shocrú ar bhonn comhchoitianta agus riachtanais 
infheistíochta/bearnaí sa chéim réamh-chlársceidil a shainaithint agus ina dhiaidh sin 
breathnú ar bhealaí chun an leas is fearr a bhaint as raon na módúlachtaí i dteaglaim 
uirlisí institiúidí AE, lena n-áirítear deontais, deontais tacaíochta buiséadaí agus 
iasachtaí BIE, chomh maith le maoiniú ó na Ballstáit; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, 
ina leith sin, gur léir do TLFanna gur ann do mhéadú ar an gcabhair cheangailte agus á 
athdhearbhú gur féidir costais a laghdú 15 go 30% trí chabhair a neamhcheangal;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar clársceidealú agus cur chun feidhme 
na módúlachtaí sin a chomhordú, go mbeidh siad ailínithe go straitéiseach le tosaíochtaí 
agus próisis na dtíortha comhpháirtíochta, agus go mbeidh siad dírithe ar thorthaí agus 
tionchair a chur i gcrích atá claochlaitheach chun SFInna a ghnóthú i gcomhthéacs 
sonrach na dtíortha comhpháirtíochta uile; á chur i bhfios go láidir an gá atá le héascú a 
dhéanamh ar mhargaí atá féinchothaitheach a chruthú agus chun a áirithiú go ndéanfar 
dea-chleachtais imeachta a chur san áireamh sa chéim réamh-chlársceidil; á iarraidh ar 
an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur leis na hiarrachtaí chun a CFO a 
dhícheangal i gcomhréir le gealltanais an Chomhdhearcaidh agus soláthraithe uile an 
chomhair um fhorbairt a spreagadh, lena n-áirítear geilleagair atá ag teacht chun cinn, 
déanamh amhlaidh; ag spreagadh soláthar agus úinéireacht áitiúil;

16. á chur i bhfáth go n-iarrtar i sainordú Pharlaimint na hEorpa maidir le ICFCI go mbeidh 
ann d’fhorálacha chun feabhas a chur ar chearta an duine, ar chomhlíonadh comhshaoil 
agus sóisialta oibreoirí airgeadais san úsáid a bhainfear as sásraí ráthaíochta cumaisc trí 
CEFI+ - Ráthaíocht do Ghníomhaíochtaí Seachtracha (RGS); ag meabhrú, de réir 
sheasamh Pharlaimint na hEorpa, go ndéanfar 45% den mhaoiniú trí CEFI+ agus RGS a 
leithdháileadh ar infheistíochtaí a rannchuidíonn le cuspóirí comhshaoil, le bainistíocht 
agus cosaint an chomhshaoil, leis an mbithéagsúlacht agus le fairsingiú fásaigh a 
chomhrac, le 30% den imchlúdach foriomlán airgeadais tiomnaithe don mhaolú ar an 
athrú aeráide agus don oiriúnú a dhéanfar ina leith;

17. á chur i bhfios go bhfuil spriocanna uaillmhianacha ó thaobh an chomhshaoil agus na 
haeráide de leagtha amach ag AE ina leith féin, agus á iarraidh air tacú le tíortha 
comhpháirtíochta trí dhlúthchomhar chun cabhrú leo a spriocanna agus straitéisí aeráide 
agus comhshaoil a ghnóthú, iad sin a leagtar síos le conradh agus iad sin atá féin-
fhorchurtha araon, ós rud é gurb é an úsáid inbhuanaithe a bhaintear as a n-acmhainní 
féin is bonn do gheilleagair go leor tíortha comhpháirtíochta agus go bhfuil sé 
bunriachtanach chun SFInna a ghnóthú;

18. á iarraidh ar institiúidí AE agus ar na Ballstáit agus ar ghníomhaithe eile poiblí agus 
neamhrialtasacha atá gníomhach sa chomhar um fhorbairt, go gcomhroinnfidís fianaise 
agus taithí i dtaobh na gcineálacha idirghabhálacha forbartha ar gnách leo rath a bheith 
orthu agus iadsan ar chlis orthu, a bhí deacair le cur chun feidhme nó nár tháinig an 
tionchar beartaithe astu;

19. á chur in iúl gur geal léi an tuarascáil neamhspleách ón nGrúpa Ardleibhéil Saoithe ar 
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an ollstruchtúr airgeadais Eorpach don fhorbairt, agus á iarraidh go mbunófaí Banc 
Eorpach Infheistíochta agus Forbartha Inbhuanaithe;

20. á chur i bhfáth go bhfuil cuntasacht don chaiteachas poiblí go léir, lena n-áirítear CFO, 
bunriachtanach san Eoraip agus i dtíortha comhpháirtíochta araon; á chreidiúint chun go 
mbeadh cuntasacht ann go bhfuil gá le hinstitiúidí láidre agus go bhfuil spriocanna 
soiléire agus comhaontaithe do CFO Eorpach bunriachtanach chun tacaíocht phoiblí 
leanúnach do dhícheall AE sa chomhar um fhorbairt a áirithiú; á mheabhrú gur féidir le 
comhpháirtíochtaí agus leis an gcomhar leis an tsochaí shibhialta agus le ENRanna 
feabhas a chur ar chuntasacht sa chaiteachas poiblí a mhéid a bhaineann le CFO; á chur 
i bhfios, an ról atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta i dtaobh na gcistí a shlógadh a 
bhfuil gá leo chun SFInna a ghnóthú; 

21. ag cur béim ar an bhfíoras, chun go mbeadh cuntasacht ann go bhfuil gá le nósanna 
imeachta trédhearcacha agus stóinseacha chomh maith le cúram a dhéanamh 
d’éifeachtúlacht agus do bhaint amach torthaí follasacha, trí mheastóireacht ex ante 
agus ex post, agus freisin go ndéanfar anailís ar na nithe a chlis mar aon le foghlaim faoi 
conas torthaí éifeachtacha agus inbhuanaithe a thabhairt i gcrích; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, dá bhrí sin, caighdeánú uile Eorpach ar tháscairí tionchair a chomhordú 
chun comparáid a dhéanamh idir éifeachtacht agus éifeachtúlacht na dtionscadal ar ann 
dóibh sna Ballstáit;

22. ag spreagadh parlaimintí na dtíortha is faighteoirí beartais náisiúnta ar chabhair 
forbraíochta a ghlacadh chun cuntasacht na ndeontóirí agus úinéireacht na rialtas is 
faighteoirí a fheabhsú, lena n-áirítear údaráis áitiúla, deireadh a chur leis an éilliú agus 
le cineálacha uile cur amú agus feabhas a chur ar na dálaí chun tacaíocht bhuiséadach a 
fháil, mar aon le, san fhadtéarma, an spleáchas ar chabhair a laghdú;

23. á chur i bhfáth á thábhachtaí atá sé go ndíreoidh CFO AE níos géire ar 
éagothromaíochtaí a laghdú, lena gcuirfear deireadh leis an mbochtaineacht agus nach 
bhfágfar aon duine chun deiridh;

24. á chur i bhfáth go bhfuil laghdú ar mhortlaíocht leanaí mar thoradh ar straitéisí agus 
fothú acmhainneachta a chuirtear i gcrích faoi stiúir tíre agus go bhfuil an infheistíocht a 
dhéantar i ndea-bhail na leanaí bunriachtanach chun deireadh a chur le timthriall na 
bochtaineachta, lena n-áirítear an comhrac i gcoinne an tsaothair éigeantaigh agus an 
tsaothair faoi bhun aoise;

25. á chreidiúint go bhfuil sé ríthábhachtach do thíortha comhpháirtíochta AE go mbainfear 
úsáid as cuir chuige atá bunaithe ar thorthaí agus gur gné bhunúsach é sin dá n-
acmhainneacht chun SFInna a sheachadadh dá saoránaigh; á chur i bhfios, áfach, a 
thábhachtaí atá sé éagsúlacht na gcásanna sonracha sna tíortha comhpháirtíochta agus 
na dúshláin atá os comhair na dtíortha sin a chur san áireamh, go háirithe TLFanna agus 
tíortha leochaileacha; á iarraidh ar AE agus a chuid Ballstát tacú le creataí tomhaiste 
torthaí náisiúnta na dtíortha comhpháirtíochta féin, mar aon lena gcórais faireacháin 
agus staidrimh, agus úsáid a bhaint astu sin, chomh maith le gach gníomhaí ábhartha, le 
linn na gcéimeanna uile, a rannpháirtiú, eadhon: údaráis náisiúnta, parlaimintí náisiúnta, 
an tsochaí shibhialta lena n-áirítear comhlachais na mban agus grúpaí imeallaithe, agus 
an earnáil phríobháideach le béim á leagan ar FBManna; á chur i bhfáth gur 
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réamhriachtanas bunriachtanach do chabhair éifeachtach gurb ea an infheistíocht i 
bhfothú acmhainneachta ESSanna;

26. ag tabhairt dá haire, i réimsí áirithe nach furasta éifeachtúlacht agus éifeachtacht na 
cabhrach forbraíochta a thomhas, ach á iarraidh ar an gCoimisiún breathnú isteach i 
dtáscairí iomchuí le haghaidh measúnú agus úsáid a bhaint as na torthaí chun faisnéis 
thírshonrach a ullmhú ar éifeachtúlacht agus ar éifeachtacht na cabhrach forbraíochta 
agus cuir chuige dea-chleachtais a fhorbairt;

27. á iarraidh ar AE agus a chuid Ballstát feabhas a chur ar a dtiomantas i leith sreabha 
sonraí trédhearcacha trí infheistíocht leanúnach a dhéanamh i léirshamhlú sonraí, i 
dtuairisciú staidrimh agus i bhfoilsiú sonraí oscailte, agus trí chaighdeáin idirnáisiúnta 
amhail IATI (Caighdeán an Tionscnaimh Trédhearcachta maidir le Cabhair 
Idirnáisiúnta) a chur i bhfeidhm agus trí nuashonrú agus forbairt rialta a dhéanamh ar 
‘EU Aid Explorer’; ag moladh an dlús atá a chur faoi iarrachtaí ar leibhéal AE chun 
rochtain phoiblí ar shonraí agus scaipeadh na sonraí sin agus chun tuairisciú ar an 
gcaiteachas maidir le cabhair forbraíochta AE a áirithiú; á athdhearbhú, ina leith sin, gur 
cheart don Choimisiún an ‘Tuarascáil Bhliantúil ar chur chun feidhme ionstraimí an 
Aontais Eorpaigh chun maoiniú a dhéanamh ar ghníomhaíocht sheachtrach’ a fhoilsiú 
sula gcuirfear tús leis an nós imeachta um urscaoileadh don bhliain i dtrácht;

28. á chur i bhfios go bhfuil comhionannas inscne bunriachtanach d’fhorbairt inbhuanaithe 
agus gur cheart go measfaí an dul chun cinn a dhéanfar ó thaobh idirdhealú agus 
foréigean i gcoinne na mban agus na gcailíní de a chomhrac mar ghné bhunriachtanach 
d’éifeachtacht na cabhrach; á mheabhrú go bhféadfaidh tionchair dhifriúla a bheith ag 
an gcomhar um fhorbairt ar chailíní agus ar bhuachaillí agus ar mhná agus ar fhir ar 
shlite éagsúla;

29. ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, mar aon leis na comhpháirtithe 
forbraíochta uile, tosaíocht a thabhairt don chomhionannas inscne, trí úsáid 
mhéadaitheach a bhaint as príomhshruthú inscne, buiséadú inscne agus inscne-dhíriú; á 
chur i bhfáth, thairis sin, an gá atá le sonraí inchomparáide agus sonraí atá imdhealaithe 
ó thaobh inscne de a bhailiú chun cur chuige cuimsitheach agus comhchuibhithe i leith 
thuairisciú AE ar spriocanna inscne a chur chun cinn, agus chun tacú leis na mná ionas 
go mbeidh siad ina ngníomhaithe cumhachtaithe don fhorbairt ina bpobail féin agus in 
áiteanna thairis sin;

30. á iarraidh ar AE agus ar a Bhallstáit feabhas a chur ar ailíniú na cabhrach a thugann siad 
do phrionsabail na héifeachtachta agus do na táscairí gaolmhara, go háirithe tuarthacht, 
an úsáid a bhaintear as táscairí a fhaightear as creataí torthaí atá faoi úinéireacht na 
dtíortha comhpháirtíochta, an úsáid a bhaintear as córais bainistíochta airgeadais phoiblí 
na tíre comhpháirtíochta, agus an tiomantas do rialtais chomhpháirtíochta a bheith 
rannpháirteach i meastóireachtaí tionscadail, mar aon le tuairisciú trédhearcach;

31. á iarraidh ar na Ballstáit a gcuid cabhrach a chuíchóiriú ar bhonn níos leithne leis na 
cuspóirí cabhrach comhchoiteanna Eorpacha chun go bhfeabhsófar éifeachtacht 
bheartas forbartha AE ina iomláine;

32. ag tacú le cur chuige catalaíoch agus cothrománach, a bheidh ag tógáil ar mheasúnuithe 
riachtanas agus clársceidealú atá díláraithe agus ón mbonn aníos, atá i bhfabhar 
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úinéireacht áitiúil agus atá bunaithe ar anailís chríochnúil ar an staid agus ar an 
gcomhairliúchán leis an tsochaí shibhialta agus le geallsealbhóirí eile i ngach tír 
chomhpháirtíochta, i ndlúthchomhar le pobail áitiúla agus le heagraíochtaí áitiúla;

33. ag moladh atreisiú a dhéanamh ar an gcomhar Theas-Theas agus triantánach, lena n-
áirítear i gcás tionscadail atá dírithe ar chomhar agus comhtháthú réigiúnach níos 
éifeachtaí a bheith ann mar aon le rannpháirtíocht níos éifeachtaí na réigiún is 
forimeallaí agus na dtíortha agus na gcríoch thar lear i gcur chun feidhme an chomhair 
Eorpaigh um fhorbairt ina limistéir gheografacha faoi seach, ar gach leibhéal rialachais, 
chun tacú le SFIanna a ghnóthú agus leis an téarnamh ó phaindéim Covid-19; á chur i 
bhfáth gur cheart acmhainneachtaí na dtíortha meánioncaim - lena n-áirítear na tíortha a 
céimníodh le déanaí ó liosta d’fhaighteoirí CFO de Choiste Cúnaimh Forbartha ECFE - 
a chur i ngníomh i gcás inarb ábhartha;

34. á chur i bhfáth, chun cabhair forbraíochta a dhéanamh níos éifeachtaí, torthaí 
fadtéarmacha a chur i gcrích agus aghaidh a thabhairt ar riachtanais áitiúla, go háirithe i 
gcásanna géarchéime fadálacha agus i gcásanna iar-ghéarchéime, go bhfuil sé 
ríthábhachtach go ndéanfar comhordú na cabhrach daonnúla agus an chúnaimh um 
fhorbairt a fheabhsú agus go ndéanfar an nasc idir an chabhair dhaonnúil agus an 
fhorbairt agus na naisc atá aige le gníomhaíochtaí a bhaineann leis an tsíocháin agus leis 
an tslándáil i dtíortha i mbéal forbartha a neartú; á iarraidh ar AE cur chuige den sórt sin 
a fhorbairt tuilleadh;

35. ag aithint an luach a bhaineann le maoiniú intuartha solúbtha, lena n-áirítear maoiniú 
daonnúil ilbhliantúil le haghaidh géarchéimeanna fadtréimhseacha agus cláir cabhrach 
forbraíochta a bhfuil sé d’acmhainneacht acu oiriúnú do ghéarchéimeanna daonnúla gan 
choinne;

36. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé ról ESSanna a neartú mar ghníomhaithe 
neamhspleácha don fhorbairt; á chur i bhfáth go bhfuil timpeallacht chumasúcháin agus 
oscailte do ESSanna comhsheasmhach leis na cearta atá comhaontaithe go 
hidirnáisiúnta agus go mbaintear an leas is fearr as rannchuidithe ESSanna leis an 
bhforbairt; á chur in iúl gur cúis bhuartha di an laghdú atá ag teacht ar an spás atá ann 
do ESSanna in go leor tíortha comhpháirtíochta; á iarraidh ar an gCoimisiún 
inrochtaineacht ar chistiú do ESSanna a fheabhsú, lena n-áirítear i dtíortha 
comhpháirtíochta;

37. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go ndéanfar malartú dea-chleachtas agus comhordú 
ar bheartas agus gníomhaíocht agus comhar idir AE agus gníomhaithe eile a chur chun 
feidhme, e.g. na Náisiúin Aontaithe agus a ghníomhaireachtaí, lena gcuirtear cabhair ar 
fáil i dtíortha comhpháirtíochta; á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé sin níos tábhachtaí 
fós i dtíortha comhpháirtíochta leochaileacha, i dtíortha atá buailte ag coinbhleachtaí nó 
tubaistí nádúrtha, agus i dtíortha óstála dídeanaithe; á mheas go bhfuil sé 
bunriachtanach, sa chomhthéacs sin, go mbeadh athléimneacht an phobail ag a chroílár 
agus go dtacófaí le gníomhaíochtaí lena ndíreofar ar chláir atá eolach ar rioscaí agus ar 
chláir oiliúna a fhorbairt le haghaidh éigeandálaí, lena ngníomhaítear rannpháirtíocht an 
phobail agus lena gcothaítear comhpháirtíochtaí;

38. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an Ballstáit an comhar leis na húdaráis áitiúla i 
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dtíortha comhpháirtíochta a fheabhsú, ach laistigh de AE freisin; á iarraidh go mbeidh 
tacaíocht bhuiséid ann mar mhódúlacht chabhrach a bheidh inúsáidte freisin ar an 
leibhéal fonáisiúnta, agus go ndéanfar sásraí athdháileacháin idir na leibhéil éagsúla 
rialtais agus trasna réigiúin a fhorbairt leis an bpríomchuspóir go laghdófar 
éagothromaíochtaí agus neamhionannais laistigh den tír agus a áirithiú nach bhfágfar 
aon duine chun deiridh

39. á chur i bhfios go láidir an ról atá ag na heagraíochtaí eaglasta agus misin ó thaobh 
cabhair dhaonnúil agus forbartha de agus an tábhacht atá leo ar bráid, ós rud é go bhfuil 
siad ar cheann de na ENRanna is mó atá gníomhach i réimsí na forbartha agus na 
cabhrach; á chur i bhfáth gur minic gurb é an tslí is éifeachtaí chun teagmháil a 
dhéanamh le daoine áitiúla atá i ngátar ná oibriú le ceannairí reiligiúnacha in a lán pobal 
áitiúil i dtíortha i mbéal forbartha;

40. ag aithint an ról riachtanach atá ag an tsochaí shibhialta mar chomhpháirtí, le linn an 
phróisis comhairliúcháin agus mar sheachadóir seirbhísí araon; i bhfianaise an mhéid 
sin, á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit aitheantas a thabhairt dá róil agus 
iad a neartú chun comhpháirtíochtaí cuimsitheacha don fhorbairt a bhaint amach;

41. á iarraidh go ndíreofar níos láidre ar FBManna áitiúla, ar fheirmeoirí beaga agus ar na 
mná a chumhachtú, ós rud é gur léir go bhfuil an cur chuige sin thar a bheith éifeachtach 
ó thaobh na bochtaineachta agus an neamhionannais de a laghdú, agus ó thaobh na 
sochaí sibhialta agus na bpobal de a neartú

42. á aithint go bhfuil rannpháirtíocht na hearnála príobháidí – ar na leibhéil áitiúla, 
náisiúnta, déthaobhacha agus idirnáisiúnta – ríthábhachtach chun SFInna a ghnóthú, 
chun maoiniú forbraíochta breise a shlógadh agus chun aistriú ionsar fhorbairt, fás agus 
rathúnas sa gheilleagar; 

43. á iarraidh go dtabharfar faoi iarrachtaí chun go n-áiritheofar ailíniú na hearnála 
príobháidí le tosaíochtaí forbartha na rialtas náisiúnta agus na sochaí sibhialta i dtíortha 
i mbéal forbartha agus le riachtanais na ndaonraí áitiúla, go háirithe riachtanais na 
ngrúpaí imeallaithe agus leochaileacha, agus rannpháirtíocht na hearnála príobháidí sa 
chomhar um fhorbairt a ailíniú le prionsabail na héifeachtachta agus le prionsabail 
Kampala agus feabhas á chur ar thrédhearcacht, faireachán, meastóireacht agus 
cuntasacht IDC agus na luachshlabhraí domhanda, chomh maith le hurraim do chearta 
an duine agus ar phrionsabail an díchill chuí ag an am céanna;

44. á iarraidh ar na hinstitiúidí agus ar na comhlachtaí Eorpacha creat soiléir, struchtúraithe, 
trédhearcach agus cuntasach a leagan síos lena rialófar comhpháirtíochtaí agus 
comhghuaillíochtaí leis an earnáil phríobháideach i dtíortha i mbéal forbartha, agus á 
chur i bhfáth, i gcomhthreo le ról méadaithe i gcás na hearnála príobháidí, a thábhachtaí 
atá sé acmhainneachtaí institiúideacha a fhorbairt;

45. á chur i bhfios go láidir gur gá do na gníomhaithe uile, lena n-áirítear an earnáil 
phríobháideach, rannchuidiú a dhéanamh le clár oibre na héifeachtachta trí 
rannpháirteachas rannpháirtíochta, pleanáil agus cur chun feidhme, cuntasacht 
fhrithpháirteach agus trédhearcacht, faireachán agus meastóireacht; á chur i bhfáth gur 
cheart do dheontóirí a n-intuarthacht agus a dtapúlacht a fheabhsú agus iad i mbun oibre 
leis na gníomhaithe sin mar chomhpháirtithe cur chun feidhme agus mar 



PE648.376v02-00 20/28 RR\1217658GA.docx

GA

chomhpháirtithe bunúsacha soláthair seirbhíse, chun na codanna is leochailí den daonra 
a shroicheadh go hiarbhír;

46. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an Ballstáit a áirithiú go gcloífidh gníomhaithe na 
hearnála poiblí atá rannpháirteach i gcomhpháirtíochtaí forbartha le prionsabail na 
cuntasachta corparáidí maidir le cearta an duine agus leis an gcomhshaol feadh 
thimthriall iomlán na dtionscadal, i gcomhréir le Comhshocrú Domhanda na Náisiún 
Aontaithe maidir le Cearta an Duine, le Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe 
maidir le Gnó agus Cearta an Duine, le bunchaighdeán oibre EIS, agus le Coinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe; ag athdhearbhú a hiarrata ar chreat dlíthiúil 
AE a bheith ann lena dtacófar le dícheall cuí corparáideach éigeantach, chun a áirithiú 
go ngníomhóidh infheisteoirí AE go freagrach ar bhonn idirnáisiúnta agus áitiúil agus 
go rannchuideoidh siad leis an bhforbairt áitiúil i dtíortha i mbéal forbartha;

47. á athdhearbhú nach foláir go ndéanfaí Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe 
maidir le Gnó agus Cearta an Duine, caighdeáin EIS agus Treoirlínte ECFE maidir le 
Fiontair Ilnáisiúnta a urramú leis an gcúnamh príobháideach um fhorbairt; á chur i 
bhfáth, thairis sin, nach foláir dó gealltanas a thabhairt i leith dea-rialachas, laghdú na 
bochtaineachta agus cruthú rachmais a áirithiú trí infheistíocht inbhuanaithe, chomh 
maith le héagothromaíochtaí a laghdú, lena ndéanfar cearta an duine agus caighdeáin 
chomhshaoil a chur chun cinn agus geilleagair áitiúla a chumhachtú;

48. á chur i bhfáth, chun imeacht ó dhinimic deontóra-faighteora agus chun úinéireacht na 
dtíortha comhpháirtíochta ar thosaíochtaí forbartha a chumhachtú ionas go ndéanfar 
forbairt inbhuanaithe a chur i gcrích, nach foláir do chreataí straitéise forbartha AE 
foráil a dhéanamh do ghníomhaíochtaí nithiúla chun tacú le slógadh méadaithe ar 
acmhainní intíre i dtíortha comhpháirtíochta, amhail tacú leis an gcomhrac i gcoinne an 
éillithe agus leis an bhforbairt ar chóras cánach forásach, chomh maith le dul i ngleic le 
seachaint cánach agus imghabháil cánach;

49. á chur in iúl gur geal léi an úsáid atá á baint ag AE as uirlisí éagsúla maoinithe 
forbraíochta chun deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus SFInna a ghnóthú; á chur 
i bhfáth an gá atá ann do dheontóirí tosaíocht a thabhairt do mhaoiniú deontas-
bhunaithe, go háirithe do TLFanna, i gcomhthéacs ina raibh sé amhlaidh, roimh ráig 
phaindéim COVID-19, go raibh níos mó airgid á chaitheamh cheana féin ag na tíortha 
ba bhoichte ar íocaíochtaí seirbhísí fiachais ná ar sheirbhísí sláinte;

50. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé á thuar don Choimisiún go mbeidh ann do ról atá ag éirí 
níos tábhachtai i gcás sásraí ráthaíochta cumaisc i mbeartas forbartha AE, a rachaidh 
chun dochair do mhódúlachtaí cabhrach eile; á chur i bhfáth, cé go bhfuil méadú mear 
tagtha ar an maoiniú cumaiscthe, gur beag fianaise atá ann maidir lena thionchar ar 
fhorbairt, ós rud é go dtéann an chuid is mó chuig tíortha meánioncaim, agus nach 
dtéann ach cuid bheag chuig TLFanna; á chur i bhfios go láidir tuairim chriticiúil Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa maidir le bainistiú agus éifeachtacht chur chun feidhme an Chiste 
Eorpaigh um Fhorbairt Inbhuanaithe ag an gCoimisiún (CEFI); á iarraidh ar AE agus ar 
a Bhallstát, dá réir sin, cur chuige faichilleach a ghlacadh maidir le maoiniú cumaiscthe 
agus a áirithiú go mbeidh an maoiniú ar fad a shlógtar trí chumasc i gcomhréir le 
prionsabail éifeachtacht na forbartha;
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51. ag spreagadh AE leanúint dá iarrachtaí chun tacú le tíortha comhpháirtíochta i dtaobh 
beartais chliste, spriocdhírithe agus oiriúnaitheacha a chur i bhfeidhm, ar beartais iad 
lena bhféadfar cabhrú le SFInna a ghnóthú ar an mbealach is éifeachtaí is féidir; ag 
meabhrú, ina leith sin, an ról ríthábhachtach atá ag taighde agus forbairt (T&F) chun an 
nuálaíocht agus an fhiontraíocht a chothú, rud a mbeidh éifeachtaí iarmharta dearfacha 
aige ar gach earnáil de na geilleagair áitiúla; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit an comhar in T&F a atreisiú agus infheistíochtaí in acmhainneacht 
straitéiseach táirgeachta áitiúla a neartú, go háirithe infheistíochtaí a bhaineann leis an 
tsláinte agus lena n-áirítear i gcás na dtáirgí bithchógaisíochta is nuaí, ionas go ndéanfar 
neamhspleáchas ó shlabhraí soláthair domhanda a fheabhsú

52. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá ról ESSanna i dtaca le riachtanais a 
shainaithint agus le cabhair forbraíochta a sheachadadh go díreach chuig daoine bochta 
atá faoi mhíbhuntáiste agus leochaileach; á iarraidh, áfach, go ndéanfar comhordú na 
cabhrach a leithdháilfear ar ENRanna agus ar dheontóirí eile a fheabhsú chun 
intuarthacht na cabhrach a dhaingniú agus chun ilroinnt na cabhrach, gníomhaíochtaí 
forluiteacha agus ‘dílleachtaí cabhrach’, mar a thugtar orthu (tíortha a ndearna an pobal 
forbartha faillí iontu) a sheachaint;

53. á iarraidh ar an gCoimisiún athmheasúnú a dhéanamh féachaint an bhfuil na 
hoibleagáidí riaracháin a bhaineann le rochtain ar chistiú AE comhréireach; á chur in iúl 
gur saoth léi go bhfuil deontais AE ag éirí níos neamhleor agus níos neamhtharraingtí 
do ENRanna, i ngeall ar cheanglais chun costais tacaíochta a theorannú agus lena 
ndéantar ualaí riaracháin agus iniúchóireachta a mhéadú;

54. á iarraidh ar an gCoimisiún líonra de chomhpháirtithe neamhrialtasacha iontaofa a chur 
ar bun agus teagmháil a dhéanamh leo, amhail ESSanna áitiúla, eaglaisí, eagraíochtaí de 
bhunadh creidimh agus gníomhaireachtaí speisialaithe de chuid na mBallstát chun 
tionscadail ar scála níos lú a chur chun feidhme;

55. á athdhearbhú go léirítear gurb í an infheistíocht a dhéantar i mbonneagar áitiúil agus 
náisiúnta, ar de scálaí éagsúla iad, le haghaidh tionscadail thábhachtacha áitiúla agus 
náisiúnta an bealach is éifeachtúla don chabhair forbairt eacnamaíoch agus shóisialta a 
spreagadh agus a fheabhsú don phobal ar fad;

56. á chur i bhfáth an gá atá le bearta faoisimh fiachais a nascadh le slógadh breise ar 
Chúnamh Oifigiúil um Fhorbairt (COF); á iarraidh go ndéanfar fiachas iltaobhach agus 
tráchtála a áireamh i dTionscnamh G20 maidir le Seirbhísí Fiachais a chur ar Fionraí 
(DSSI); á chur i bhfáth an gá atá le rannpháirtíocht na gcreidiúnaithe go léir a áirithiú, 
lena n-áirítear an Banc Domhanda agus bainc forbartha iltaobhacha eile, mar aon le 
creidiúnaithe príobháideacha, in DSSI agus in aon tairiscintí eile maidir le faoiseamh 
fiachais; á iarraidh go gcruthófar sásra iltaobhach maidir le fiachais a oibriú amach chun 
aghaidh a thabhairt ar thionchar ghéarchéim COVID-19 agus ar riachtanais airgeadais 
Chlár Oibre 2030;

57. ag tarraingt aird ar an ról tábhachtach ar leith atá ag cláir oiliúna don fhoireann áitiúil 
agus d’oibreoirí allamuigh chun leanúnachas a áirithiú i gcás na dtionscadal a dtacaíonn 
AE leo i dtíortha comhpháirtíochta, lena ndéantar, dá bhri sin, úinéireacht agus 
cuntasacht a mhéadú;
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58. á chur i bhfáth an ról lárnach atá ag COF ó thaobh chlár oibre éifeachtach na forbartha a 
chomhlíonadh; á chur i bhfios go láidir go bhfuil COF níos solúbtha, níos intuartha agus 
níos cuntasaí ná sreabha eile a d’fhéadfadh rannchuidiú a dhéanamh leis an bhforbairt; 
ag thabhairt rabhadh i leith critéir ODA a chaolú agus é mar aidhm leis caiteachais a 
chumhdach seachas na caiteachais sin a bhaineann go díreach le cur chun cinn na 
forbartha inbhuanaithe i dtíortha i mbéal forbartha;

59. á athdhearbhú gur iarr sí ar an gComhairle agus ar na Ballstáit amlíne shoiléir a leagan 
amach don tréimhse a theastóidh chun go mbainfear amach an sprioc de bhuiséad COF 
a ardú go dtí 0.7 % de OTI, lena n-áirítear an gealltanas idirnáisiúnta maidir le 0.15% go 
0.2% de OTI a chaitheamh ar COF do TLFanna, agus gur iarr sí go ndéanfadh an 
Coimisiún plean gníomhaíochta nithiúil a thíolacadh ina saineofaí an chaoi a ndéanfaí 
acmhainní breise a ghiaráil ionsar SFInna a ghnóthú; á chur i bhfáth nach ionadú atá in 
éifeachtacht na cabhrach ar mhéideanna cabhrach leordhóthanacha agus go bhfuil 
coimeád nó sárú na sprice 0.7 % do COF thar a bheith tábhachtach; á athdhearbhú gur 
cheart do bhuiséad AE ranníocaíocht shuntasach a dhéanamh maidir le COF AE a 
mhéadú go foriomlán;

60. ag athdhearbhú a tacaíochta chun go ndéanfar na spriocanna seo a leanas a áireamh in 
ICFCI: 20% do chuimsiú sóisialta agus d’fhorbairt dhaonna; agus do 85 % ar a laghad 
de thionscadail a fhaigheann cistiú ó COF, a bhfuil comhionannas inscne agus cearta 
agus cumhachtú na mban agus na gcailíní mar phríomhchuspóir nó mar chuspóir 
suntasach acu, de réir mar atá sainithe ag ECFE-CCF.

61. Á iarraidh go mbeadh comhleanúnachas beartais níos fearr ann don fhorbairt, lena 
bhféachfar lena áirithiú nach mbeidh éifeachtaí diúltacha ag beartais AE ná ag beartais 
na mBallstát ar thíortha i mbéal forbartha ná ar chuspóirí contrártha;

62. ag tabhairt dá haire agus é ina cúis mhór bhuartha di go bhfuil coinníollacha i leith na 
cabhrach á gcur i gceangal ag AE agus ag na Ballstáit faoi láthair a bhaineann leis an 
gcomhar ó thíortha i mbéal forbartha maidir le hiarrachtaí imirce agus rialaithe teorann, 
ar ábhar soiléir imní do na deontóirí iad agus go bhfuil siad i gcontrárthacht le 
príomhphrionsabail éifeachtacht na forbartha a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta; á 
mheabhrú nach foláir don chabhair na cuspóirí atá aici a choimeád maidir le deireadh a 
chur leis an mbochtaineacht, neamhionannas a laghdú, urraim agus tacaíocht a thabhairt 
do chearta an duine agus riachtanais dhaonnúla a chomhlíonadh, agus nach bhféadfaidh 
an chabhair a bheith coinníollach riamh ar rialú imirce;

63. á athdhearbhú nach bhfuil leithdháileadh na cabhrach atá coinníollach ar chomhar leis 
an Aontas a bheith ann maidir le saincheisteanna imirce nó slándála i gcomhréir leis na 
prionsabail a comhaontaíodh maidir le héifeachtacht na forbartha;

64. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig rialtais agus parlaimintí Ballstáit ECFE, chuig an tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta, chuig an mBanc 
Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha, chuig Grúpa an Bhainc Dhomhanda, chuig 
an Aontas Afracach, chuig Comhchathaoirligh na Comhpháirtíochta Domhanda maidir 
le Comhar um Fhorbairt Éifeachtach, chuig Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe, chuig 
Roinn Gnóthaí Eacnamaíochta agus Sóisialta na Náisiún Aontaithe, chuig ECFE agus 
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chuig an Aontas Idirpharlaiminteach.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Mar atá comhaontaithe sa Comhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt, tá AE tiomanta do thacú 
le cur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe inár dtíortha comhpháirtíochta 
forbartha faoi 2030. Leis an tuarascáil seo, ba mhaith leis an Rapóirtéir a chur i bhfáth a phráinní 
atá sé go ndéanfadh gníomhaithe forbartha uile AE úsáid straitéiseach a bhaint as na huirlisí atá 
ann cheana le haghaidh éifeachtacht agus éifeachtúlacht cabhrach. 

Ní ‘gnó mar is gnách’ atá ann. Tá an domhan ag éirí níos casta. Tá méadú ag teacht ar an 
gcoimhlint gheopholaitiúil chun greim a fháil ar thionchar agus acmhainní, agus freisin ar 
choinbhleachtaí inmheánacha. Is iad na daoine is leochailí atá ann is mó a bhfuil tionchar ag an 
athrú aeráide orthu. Tá daonra an domhain ag fás níos sciobtha ná an t-ollioncam náisiúnta, 
agus leis sin tá méadú ag teacht ar an líon daoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht agus 
i ndífhostaíocht. Amhail ó 2030, meastar go mbeidh 30 milliún Afracach óg ag dul isteach sa 
mhargadh saothair gach bliain. Is léargas iad na dúshláin sin ar a phráinní atá comhar um 
fhorbairt agus go mbeidh tionchar iarbhír aige ar fhorbairt inbhuanaithe faoi shíocháin, agus go 
rannchuideoidh sé leis an bhforbairt sin, agus go ndéanfar amhlaidh trí shlándáil slite beatha 
agus trí dheiseanna ar shlí bheatha. 

In ainneoin na dea-thola, tá institiúidí AE agus na Ballstáit fós sa staid go bhfuil siad á dtreorú 
ag a gcuid spriocanna agus leasanna idirinstitiúideacha nó náisiúnta. Trínár ndícheall a 
chomhordú ar shlí chuimsitheach agus trí úsáid a bhaint as uirlisí éifeachtachta agus 
éifeachtúlachta don chabhair atá ar fáil dúinn, is féidir lenár ngealltanas airgeadais tionchar 
láidir a bheith aige agus a chur ar chumas ár dtíortha comhpháirtíochta na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe a bhaint amach.  

Ba cheart go mbeadh ról ceannais ag AE, mar gurb é an deontóir is mó ar domhan agus an 
gníomhaí idirnáisiúnta is láidre é atá ag cur an daonlathais agus cearta an duine chun cinn. 
Caithfimid na cuspóirí beartais atá sa Comhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt a chur chun 
feidhme ar shlí níos straitéisí agus níos spriocdhírithe i ngach tír chomhpháirtíochta, agus ar an 
gcaoi sin na spriocanna agus luachanna i mbeartas eachtrach AE a atreisiú agus a chomhlánú. 
Is ann do na tiomantais agus na prionsabail i dtaca le héifeachtacht agus éifeachtúlacht 
cabhrach, chomh maith le tiomantais idirnáisiúnta i leith na riachtanas maoiniúcháin. Tá 
teaglaim chumhachtach ionstraimí agus módúlachtaí cabhrach ag an Aontas. 

Tá neart deiseanna ann don Aontas gluaiseacht ar aghaidh ar bhealach níos cuimsithí agus níos 
comhordaithe:

An chéad rud, trí úsáid a bhaint as an leagan reatha den chlársceideal atá nasctha le ICFCI mar 
dheis chun comhordú a atreisiú. Caithfidh cláreagrú comhpháirteach a bheith ag gabháil bonn 
ar bhonn le cur chun feidhme comhpháirteach: ba cheart do AE, ar bhonn comhchoitianta, 
tosaíochtaí straitéiseacha a shocrú agus riachtanais infheistíochta/bearnaí sa chéim réamh-
chlársceidil a shainaithint agus ina dhiaidh sin breathnú ar bhealaí chun an leas is fearr a bhaint 
as raon na módúlachtaí i dteaglaim uirlisí institiúidí AE, lena n-áirítear deontais, tacaíocht 
bhuiséadach agus iasachtaí BIE, chomh maith le maoiniú ó Bhallstáit AE. 

An dara rud, leanúint de thacaíocht a thabhairt do na hearnálacha ina raibh rath ar thionscadail 
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roimhe seo agus a bhfuil gealladh maith fúthu go mbeidh siad inbhuanaithe sa todhchaí. Úsáid 
a bhaint as cur chuige catalaíoch: earnálacha a roghnú ina bhfuil dreasacht ann do thír 
chomhpháirteach leanúint le tionscadal fiú mura bhfuil cistiú ar fáil.

An tríú rud, ceachtanna a fhoghlaim ón mbonn eolais coiteann san Aontas agus an méid sin a 
úsáid ar shlí straitéiseach agus dírithe ar thorthaí nuair a bhíonn earnálacha tosaíochta á sainiú 
i dtír.  

An ceathrú rud, athbhreithniú a dhéanamh ar mheasúnuithe ar thionscadail a raibh rath orthu 
agus ar thionscadail ar chlis orthu sa chás go bhfuil na féidearthachtaí don inbhuanaitheacht 
ard. Mar shampla, earnálacha a roghnú a bhfuil tacaíocht bhuiséid faighte acu go dtí seo agus 
inar féidir aghaidh a thabhairt ar riachtanais infheistíochta trí theaglaim d’iasachtaí 
BEI/institiúidí airgeadais agus saineolas ó na Ballstáit. 

An cúigiú rud, úsáid a bhaint as an eolas forleathan ar mhódúlachtaí cabhrach rathúla agus 
neamhrathúla in earnálacha áirithe ar an láthair atá ag ceannárais/toscaireachtaí AE agus 
Ballstáit. Leanúint de mhódúlachtaí cabhrach AE a shainoiriúnú don chomhthéacs áitiúil agus 
é sin mar léiriú ar na riachtanais agus ar an acmhainneacht sa tír sin. 

An séú rud, úsáid a bhaint as uirlisí éifeachtachta agus éifeachtúlachta cabhrach agus é mar 
aidhm leis sin feabhas a chur ar thrédhearcacht lenár dtíortha comharsanacha. 

Ní gá dúinn an uile a athcheapadh ó bhonn. I bhfianaise chomh mór agus atá an bhearna 
mhaoinithe agus go bhfuil teorainn leis an dul chun cinn atá déanta ionsar SFInna a bhaint 
amach, tá sé in am anois a bheith straitéiseach ina leith seo agus lán-bhuntáiste a bhaint as an 
t-ualú airgeadais agus as an eolas atá ag gach ceann d’institiúidí AE agus de Bhallstáit AE i 
dteannta a chéile - agus úsáid a bhaint as na huirlisí uathúla éifeachtachta agus éifeachtúlachta 
cabhrach atá ar fáil dúinn - chun tionchar iarbhír a bhaint amach agus dul chun cinn a 
dhéanamh.
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Tá an staid dhomhanda chomh casta agus chomh éiginnte anois agus a bhí roimhe seo, caithfear 
an iliomad cásanna den mhíleithreasú agus den neamhéifeachtacht a bhaineann le formhór na 
n-idirghabhálacha cabhrach agus aghaidh á tabhairt acu ar riachtanais na dtairbhithe beartaithe 
a chur ina gceart, mar aon leis an úsáid a bhaintear as an gcabhair forbraíochta féin. Ní foláir 
do AE trédhearcacht iomlán a áirithiú sna déileálacha a bheidh aige le ENRanna/ESSanna agus 
GONGOnna; ní foláir do AE a áirithiú go ndéanfar an timpeallacht, ar timpeallacht í atá go 
hollmhór aindleathach, ina bhfeidhmíonn formhór na dtomhaltóirí sin a fhaigheann cistí 
cabhrach, a chur faoi raon feidhme cairte, a nochtadh agus gníomhú ina leith chun stad a chur 
leis an bpríomhfhadhb a bhaineann le míleithreasú cistí. Ní foláir d’idirghabhálacha 
forbraíochta uile AE a áirithiú go gcuirfear tús le trédhearcacht, cuntasacht, éifeachtacht agus 
inbhuanaitheacht iomlán ó thaobh na héifeachta ar bráid de, fiú sula ndéanfar na 
hidirghabhálacha sin a fhormheas. Ar ndóigh, beidh coinníollacht ag gabháil leis an gcabhair 
uile de chuid AE chun srian a chur ar an inimirce ollmhór neamhdhleathach chun na hEorpa 
agus ar ghníomhaíochtaí seachtracha eile gan iarraidh a bhíonn á ndéanamh ag géillsinigh na 
dtíortha is tairbhithe, ionas gur féidir linn beatha daoine a shábháil. Ag an am céanna, áfach, tá 
gá leis go ndéanfaidh na hidirghabhálacha cabhrach uile urraim a léiriú do chultúr áitiúil na 
dtairbhithe agus go ndéanfar próisis nuachoilíneacha a sheachaint arb é is aidhm leo athrú 
cultúrtha a bhrú ar na tairbhithe, ós rud é nach bhfuil sé sin inchosanta ó thaobh na moráltachta 
de, ná inbhuanaithe ó thaobh na fíorfhorbartha de a bhaint amach.
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