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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar straitéis nua do FBManna Eorpacha
(2020/2131(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 3(3) den Chonradh ar an Conradh ar an Aontas Eorpach (CAE), 
a thagraíonn don mhargadh inmheánach, don fhorbairt inbhuanaithe agus don 
gheilleagar sóisialta margaidh,

– ag féachaint do mholadh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le 
micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú1,

– ag féachaint do Threoir 2011/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 
Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála (an 
Treoir maidir le hÍocaíocht Dhéanach)2,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhfiontar agus 
na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 – 2020) agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE3,

– ag féachaint do rún uaithi an 23 Deireadh Fómhair 2012 maidir le ‘Fiontair Bheaga agus 
Mheánmhéide (FBManna): iomaíochas agus deiseanna gnó4,

– ag féachaint do rún uaithi an 8 Meán Fómhair 2015 maidir le gnóthaí teaghlaigh san 
Eoraip5,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac6,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Bealtaine 2020 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 
2021-2027, acmhainní dílse agus an plean téarnaimh7,

– ag féachaint do rún uaithi an 23 Iúil 2020 ar chonclúidí an chruinnithe urghnách den 
Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil 20208,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 23 Feabhra 2011 dar teideal 
‘Athbhreithniú ar an “nGníomh um Ghnólachtaí Beaga” don Eoraip’ 

1 IO L 124, 20.5.2003, lch. 36.
2 IO L 48, 23.2.2011, lch. 1.
3 IO L 347, 20.12.2013, lch. 33.
4 IO L 68E, 7.3.2014, lch. 40.
5 OJ C 316, 22.9.2017, lch. 57.
6 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0124.
8 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0206.
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(COM(2011)0078), agus do rún ón bParlaimint ina leith sin an 12 Bealtaine 20119,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2011 dar teideal ‘Plean 
gníomhaíochta chun rochtain ar mhaoiniú do FBManna a fheabhsú’ (COM(2011)0870),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 7 Márta 2013 dar teideal ‘Rialáil 
chliste – Ag freastal ar riachtanais fiontar beag agus meánmhéide’ (COM(2013)0122),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 22 Samhain 2016 dar teideal ‘Na 
chéad cheannairí eile a bheidh ag an Aontas: an Tionscnamh um Ghnólachtaí 
Nuathionscanta agus um Ghnólachtaí atá i mbun Fáis’ (COM(2016)0733),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 dar teideal 
‘Todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú’ (COM (2020)0067),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach’ (COM(2020)0103),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
Thionsclaíoch Nua don Eoraip’ (COM(2020)0102),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Márta 2020 dar teideal ‘An Plean 
Gníomhaíochta le haghaigh Geilleagar Ciorclach Nua. I gcomhair Eoraip níos glaine 
agus níos iomaíche’ (COM(2020)0098),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 27 Bealtaine dar teideal ‘Uain na 
hEorpa: Deisiú agus Ullmhú don Chéad Ghlúin Eile’ (COM(2020)0456),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2020 dar teideal ‘Clár 
Oibre Coigeartaithe an Choimisiúin 2020’ (COM(2020)0440),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 1 Iúil 2020 dar teideal ‘Clár Oibre 
Scileanna don Eoraip don iomaíochas inbhuanaithe, don chothroime shóisialta agus don 
athléimneacht’ (COM(2020)0274),

– ag féachaint do Thuarascáil Bhliantúil ar FBManna Eorpacha 2018/2019 de mhí na 
Samhna 2019,

– ag féachaint do Réamhaisnéis Eacnamaíoch Earrach 2020 ón gCoimisiún,

– ag féachaint do Thuarascáil Speisialta 02/2020 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa an 22 
Eanáir 2020, dar teideal ‘Ionstraim FBM i ngníomh: clár éifeachtach agus nuálach chun 
dul i ngleic le dúshláin’,

– ag féachaint do na torthaí ó Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach 2000, a foilsíodh an 11 Meitheamh 2020,

9 OJ C 377 E, 7.12.2012, lch. 102.
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– ag féachaint don tuarascáil ón mBanc Dhomhanda ‘Ionchais Eacnamaíocha 
Dhomhanda’ de mhí an Mheithimh 2020,

– ag féachaint do thuarascáil ECFE an 10 Nollaig 2019 dar teideal ‘Fiontraithe atá ar 
Iarraidh 2019’,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste um 
Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus 
um Chosaint an Tomhaltóra, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht,  ón 
gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe agus ón gCoiste um Chultúr agus 
um Oideachas,

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh (A9-0237/2020),

A. de bhrí gur foilsíodh an teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘Straitéis FBM 
d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach’ an 10 Márta 2020 agus, an 11 Márta, gur eisigh 
EDS foláireamh paindéime COVID-1910, a raibh tionchar suntasach aige ar an 
timpeallacht eacnamaíoch, shóisialta agus pholaitiúil ina bhfeidhmíonn FBManna agus 
ba ghá athbhreithniú a dhéanamh ar an straitéis, mar gheall ar na hathruithe in go leor 
dálaí eacnamaíocha, sóisialta agus polaitiúla; de bhrí go molann straitéis an Choimisiúin 
a cuireadh i láthair i mí an Mhárta réitigh fós chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
struchtúracha eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil a bhí le sárú ag FBManna 
roimh ghéarchéim COVID-19, chomh maith le dúshláin atá le teacht a bhaineann leis na 
haistrithe digiteacha agus glasa; de bhrí gur cheart don Choimisiún leagan 
nuashonraithe dá theachtaireacht a chur i láthair maidir le straitéis FBManna a léiríonn 
na pointí a ardaíodh sa rún seo; de bhrí go bhfuil iomaíochas Eorpach ag titim chun 
deiridh ar gheilleagair fhorbartha eile, rud atá ina bagairt d’acmhainneacht na hEorpa 
chun saibhreas agus rachmas a ghiniúint;

B. de bhrí gurb iad na 24 milliún FBManna in AE-27 cnámh droma an gheilleagair agus, 
sula raibh an phaindéim ann, gur ghin siad níos mó ná leath de OTI AE agus thart ar 
100 milliún oibrí á bhfostú acu; de bhrí gur fiontair bheaga ag a bhfuil níos lú ná 49 n-
oibrí iad 98.9% de na fiontair i ngeilleagar gnó neamhairgeadais AE;11 de bhrí go bhfuil 
micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide (MFBManna), ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar leibhéal AE, an-chasta agus ilchineálach i bhfianaise a méid agus 
éagsúlacht mhór na n-earnálacha gníomhaíochta a chumhdaíonn siad; de bhrí go bhfuil 
FBManna ríthábhachtach d’fhorbairt agus d’athléimneacht slabhraí luacha tionsclaíocha 
na hEorpa agus go gcuireann siad go mór le geilleagair áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta;

C. de bhrí gur cheart FBManna a bheith i gcroílár an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip 
agus na straitéise digití, agus tacaíocht chuí acu ó ionstraimí saincheaptha airgeadais 
agus timpeallacht reachtach atá oiriúnach do FBManna chun a bheith in ann ról 

10 Focail tosaigh Ard-Stiúrthóir EDT ag faisnéisiú na meán maidir le COVID-19, 11 Márta 2020
11 https://ec.europa.eu/growth/smes_ga 

https://ec.europa.eu/growth/smes_en
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tábhachtach a bheith acu i bhfás gheilleagar na hEorpa, agus i gcuspóirí straitéiseacha 
níos leithne an Aontais, lena n-áirítear na cuspóirí comhshaoil faoi 2050;  de bhrí ina 
rún maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a 
iarmhairtí a chomhrac, chuir an Pharlaimint i bhfáth gur cheart go n-éascódh an 
Comhaontú Glas don Eoraip agus an claochlú digiteach straitéisí téarnaimh agus atógála 
iar-COVID; de bhrí go gcaithfidh FBManna a bheith páirteach go gníomhach agus 
tacaíocht a thabhairt dóibh i straitéis dhigiteach AE agus sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip chun a n-iomaíochas a fheabhsú agus leas a bhaint as a n-acmhainneacht maidir 
le digitiú, réitigh nuálacha a úsáid agus dul i ngleic le hábhair phráinneacha imní 
chomhshaoil agus shochaíocha; de bhrí go mbeidh rannchuidiú FBManna 
ríthábhachtach do rath na straitéisí sin;

D. de bhrí gur tugadh roinnt shuntasacha agus neamhchinntithe FBManna agus gnólachtaí 
nuathionscanta gar de dhócmhainneacht mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus 
an dearcadh gruama eacnamaíoch a spreag an phaindéim; de bhí nár íocadh ach 40 % de 
na cuideachtaí in am in 2018; de bhrí go mbeidh iarmhairtí diúltacha ní hamháin ag an 
ngéarchor leachtachta a bhfuil go leor FBManna ag fulaingt ar a gcuid oibríochtaí ó lá 
go lá, ach freisin ar a bpeirspictíochtaí fáis amach anseo, rud a choiscfidh orthu 
infheistíochtaí fadtéarmacha a phleanáil go cuí;

E. de bhrí go gcabhraíonn ceannacháin sócmhainní éigeandála ag an mBanc Ceannais 
Eorpach (BCE) mar fhreagairt ar an ngéarchéim eacnamaíoch de thoradh na paindéime 
go háirithe le cuideachtaí níos mó, toisc go bhfuil siad ag brath níos mó ar mhargadh na 
bhfiach tráchtála, ach nach bhfeabhsaíonn siad dálaí airgeadais do FBManna; de bhrí 
gur cheart do AE agus do na Ballstáit gníomhú go dána agus go tapa chun na rioscaí 
eacnamaíocha, sóisialta agus straitéiseacha a bhaineann le himeacht na gcuideachtaí sin 
a íoslaghdú; á aithint gurb é an t-iasachtú bainc go traidisiúnta an phríomhfhoinse 
maoinithe sheachtraigh do FBManna san Aontas, agus é freagrach as níos mó ná trí 
cheathrú de mhaoiniú FBManna, rud a fhágann go mbíonn FBManna an-leochaileach ó 
chrapadh ar iasachtaí bainc; de bhrí nach bhfuil na huirlisí ag FBManna chun géarchéim 
fhada a sheasamh agus nár cheart go ndéanfadh bearta náisiúnta tionchar diúltach ar 
mhargadh inmheánach AE;

F. de bhrí go mbeidh tionchar difriúil ag an easnamh caipitil mar thoradh ar ghéarchéim 
COVID-19 ar fud earnálacha, cineálacha cuideachtaí agus Ballstát, rud a fhágfaidh go 
mbeidh difríochtaí sa mhargadh inmheánach; de bhrí go bhfuil sé tábhachtach cothrom 
na Féinne a choinneáil chun saobhadh ar iomaíocht laistigh den mhargadh inmheánach a 
íoslaghdú, agus go bhfuil an difreálach san fheidhmíocht fáis idir na Ballstáit ar cheann 
de na cúiseanna le forbairt eacnamaíoch míchothrom laistigh de AE; de bhrí go 
bhfulaingíonn FBManna níos mó fós ó iomaíocht dhomhanda atá ollmhór agus go minic 
dírialáilte;

G. de bhrí, más rud é go mbeidh ráig eile ann de COVID-19, nach gcuirtear as an áireamh 
le hIonchas ECFE go rachaidh an caillteanas ioncaim, faoi dheireadh 2021, thar 
chaillteanas aon chúlaithe eacnamaíoch a bhí ann le 100 bliana anuas roimhe seo12; de 
bhrí, tar éis ráig COVID-19, nár cheart go mbeadh saobhadh iomaíochta ar an margadh 
inmheánach idir FBManna ó thíortha éagsúla mar thoradh ar státchabhair; de bhrí gur 
léirigh an phaindéim go bhfuil an t-aistriú digiteach thar a bheith tábhachtach agus gur 

12 Ionchas Eacnamaíoch ECFE, Imleabhar 2020, Eagrán I.
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leag sí béim ar an ngá atá leis an ngeilleagar a dhigitiú chun athléimneacht níos fearr a 
áirithiú sa todhchaí, cé go leanann dúshláin chomhshaoil de bheith ann agus go 
gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu; de bhrí go mbeidh ar AE aghaidh a thabhairt ar 
iomaíocht ghéar ó ghníomhaithe domhanda; de bhrí gur bealach éifeachtach í an 
nuálaíocht do FBManna chun fás fadtéarmach agus inbhuanaithe a thógáil;

H. de bhrí le glacadh cleachtas, nuálaíochtaí agus teicneolaíochtaí atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de, go bhfuiltear ag súil go gcruthófar poist agus deiseanna gnó 
nua do FBManna agus a n-iomaíochas a fheabhsú agus a gcostais a laghdú, ar choinníoll 
go bhfuil na coinníollacha riaracháin, rialála agus teicniúla cuí i bhfeidhm; de bhrí gur 
mian le go leor FBManna a bhfeidhmíocht chomhshaoil, a n-éifeachtúlacht acmhainní 
agus fuinnimh a fheabhsú, teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid agus réitigh nuálacha a 
úsáid, a mbeidh gach ceann acu ríthábhachtach chun tacú lena bhfás agus lena n-
iomaíochas fadtéarmach agus inbhuanaithe, chomh maith lena gcur ar a gcumas ról 
lárnach a bheith acu maidir le héiceanuálaíochtaí a sholáthar go díreach; de bhrí gur 
cheart chuige sin rochtain níos fearr ar mhaoiniú agus tacaíocht theicniúil a sholáthar;

I. de bhrí, de réir Innéacs um Gheilleagar Digiteach agus Sochaí Digiteach 2020 an 
Choimisiúin,13 nach bhfuil rochtain iomlán ag go leor FBManna ar dhigitiú agus go 
bhfuil siad ar gcúl ar ghnólachtaí móra i dtéarmaí scileanna digiteacha agus digitiú a 
gcuid oibríochtaí, mar gheall ar iomaíocht éagórach ó chuideachtaí ilnáisiúnta; de bhrí 
gur cheart do na rialacha céanna a bheith i bhfeidhm sna margaí aonair digiteacha agus 
neamhdhigiteacha chun machaire comhréidh a áirithiú agus tionchair dhiúltacha ar 
chearta saothair agus sóisialta á seachaint; de bhrí go bhféadfadh buntáiste iomaíoch a 
bheith mar thoradh ar úsáid sonraí agus lamháil do FBManna tairbhí an aistrithe 
dhigitigh a bhaint amach, agus gur cheart go ndíreofaí ar litearthacht agus scileanna 
digiteacha lámh ar láimh le hinfheistíocht AE i mbonneagar digiteach a fheabhsú chomh 
maith le feabhas a chur ar rochtain sonraí do FBManna agus ar chreataí cothroma 
tráchtála agus rialála i ngach cineál suímh margaidh, is é sin gnó le gnó, gnó le 
tomhaltóir agus gnó le rialtas;

J. de bhrí gur ceann de na príomhdhúshláin a bhaineann le leas a bhaint as acmhainneacht 
an dhigitithe ná fostaithe oilte a aimsiú; de bhrí gur cheart don Choimisiún, do na 
Ballstáit agus do rialtais áitiúla gníomhú chun an timpeallacht ghnó a fheabhsú chun 
iomaíochas FBManna a áirithiú chomh maith le fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus 
fadtéarmach an Aontais; de bhrí gur deis é straitéis FBM an Aontais cultúr fiontraíochta 
na ngrúpaí faoi ghannionadaíocht a chothú agus a chur ar a gcumas leas iomlán a bhaint 
as deiseanna a eascraíonn as na haistrithe digiteacha agus glasa;

K. de bhrí le feabhas a chur ar chultúr fiontraíochta gur féidir cur ar chumas FBManna 
rannchuidiú go hiomlán leis an aistriú déach agus leas a bhaint as agus méadú ar 
chruthú post agus ar an gcaoi sin ar thionchar na FBManna ar mhargadh an tsaothair; de 
bhrí gur mná iad 52% de dhaonra iomlán AE ach nach bhfuil iontu ach 34.4% de na 
daoine féinfhostaithe agus 30% d’fhiontraithe nuathionscanta in AE14; de bhrí go bhfuil 
cruthaitheacht agus acmhainneacht fiontraíochta na mban gan saothrú fós agus gur 

13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/ga/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
14 Tuarascáil ullmhaithe don Choimisiún Eorpach agus don Bhanc Eorpach Infheistíochta ag Innovation Finance 
Advisory, Funding women entrepreneurs - How to empower growth (Fiontraithe ban a mhaoiniú - Conas fás a 
chumhachtú), Meitheamh 2020

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020


RR\1219652GA.docx 9/81 PE653.858v02-00

GA

cheart iad a fhorbairt tuilleadh;

L. de bhrí gur cheart ualaí rialála a laghdú, amhail na costais airgeadais agus ‘trioblóide’ 
chomhlíontachta a chruthaíonn rórialáil agus nósanna imeachta riaracháin atá ró-chasta, 
lena n-áirítear na dúshláin a bhaineann le dlíthíocht paitinní, mar shampla i réimse na 
cosanta maoine intleachtúla ach freisin i dtaca le deiseanna maoinithe; de bhrí nach 
bhfuil baint ag nuálaíocht le rialáil, ach go ndéantar í a thiomáint trí iarrachtaí 
comhoibríocha ina mbíonn gnóthais ag idirghníomhú chun eolas agus faisnéis a 
mhalartú agus smaointe agus maoiniú a chomhcheangal le comhpháirtithe mar chuid de 
chórais nuálaíochta níos leithne; de bhrí gur dóchúla de ghnáth go sroichfeadh deontais 
ná creidmheasanna cánach FBManna nó gníomhaíochtaí ar mó an seans go mbeidh 
baint ag FBManna leo;

M. de bhrí go ndéantar tagairt do shainmhíniú AE ar FBManna i mbreis agus 100 gníomh 
dlí AE a chuimsíonn raon leathan beartas; de bhrí go ndéanfaidh an Coimisiún scrúdú 
breise ar an sainmhíniú reatha agus go dtuairisceoidh sé ar shaincheisteanna ar leith a 
ardaíodh sa chomhairliúchán poiblí is déanaí, amhail struchtúir úinéireachta casta nó na 
‘héifeachtaí glasála’ a d’fhéadfadh a bheith ann; de bhrí go gcaithfidh an Coimisiún fós 
cloí le breithiúnas Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa an 15 Meán Fómhair 2016 lena 
gceanglaítear soiléiriú ar chritéir ‘neamhspleáchais’ agus ‘féinrialach’;

N. de bhrí gurb ionann micrifhiontair agus cion suntasach de FBManna na hEorpa agus go 
minic go mbíonn deacrachtaí acu rochtain a fháil ar airgeadas chomh maith le heolas a 
fháil ar na deiseanna atá ar fáil ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta; de bhrí gur bhuail 
géarchéim COVID-19 an chatagóir gnólachtaí sin go crua agus, gan dochar don 
sainmhíniú reatha ar FBManna, gur fiú di níos mó cúnaimh a fháil agus í a chur chun 
cinn níos fearr;

O. de bhrí go rannchuidíonn cuideachtaí meánchaipitlithe go suntasach don fhostaíocht 
agus don fhás, go háirithe i roinnt Ballstát; de bhrí gur cheart don Choimisiún, mar 
chuid de thionscnamh REFIT, an gá atá le sainmhíniú ar leithligh ar chuideachtaí 
meánchaipitlithe a mheas chun bearta spriocdhírithe a chumasú, agus a áirithiú ag an am 
céanna nach leathnaíonn sé sin an sainmhíniú atá ann cheana ar FBManna ná nach 
gcuireann sé tacaíocht FBManna i mbaol ar bhealach ar bith;

Dúshláin struchtúracha a bhí ann roimh ghéarchéim COVID-19

1. á chur in iúl gur geal léi straitéis FBManna an Choimisiúin agus go bhfuil sí ar aon 
tuairim leis go bhfuil FBManna bunriachtanach don gheilleagar Eorpach; á thabhairt 
chun suntais go bhfuil gá le straitéis FBManna a nuashonrú i bhfianaise ghéarchéim 
COVID-19 agus an fócas a choinneáil ar an aistriú chuig sochaí atá athléimneach go 
sóisialta, go heacnamaíoch agus ó thaobh an chomhshaoil de agus chuig geilleagar 
iomaíoch a chur chun cinn, agus á iarraidh, dá bhrí sin, straitéis FBManna a chur ar 
chomhréim leis an straitéis thionsclaíoch, leis an straitéis Eorpach maidir le sonraí15 
agus leis an gComhaontú Glas don Eoraip, chun gach FBM a bheith páirteach agus tacú 
leis san aistriú déach, d’fhonn iomaíochas níos fearr, fás fadtéarmach agus 
athléimneacht níos fearr a bhaint amach;

15 Teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020, i ndáil le straitéis Eorpach maidir le sonraí (COM 
(2020)0066),
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2. á iarraidh, thairis sin, bearta a bheith ann chun an timpeallacht a fheabhsú do chruthú 
gnó agus chun spiorad na fiontraíochta a neartú, lena n-áirítear trí ualaí riaracháin ar 
FBManna a laghdú; á iarraidh ina leith sin plean gníomhaíochta FBManna a ghlacadh le 
cuspóirí soiléire, garspriocanna agus amlíne, in éineacht le faireachán, tuairisciú agus 
meastóireachtaí rialta á chur i bhfáth go bhfuil gá le spiorad fiontraíochta laistigh den 
Aontas a fheabhsú agus na coinníollacha a sholáthar a chuirfidh ar chumas gnólachtaí 
nua agus FBManna atá ann bláthú agus nuáil, agus ar an gcaoi sin cur le 
hinbhuanaitheacht eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil agus iomaíochas 
eacnamaíoch an Aontais.

3. á aithint go bhfuil barraíocht ualaí riaracháin agus rialála ag cur bac ar chumas 
FBManna bláthú toisc nach bhfuil na hacmhainní riachtanacha acu chun riachtanais 
mhaorlathacha chasta a chomhlíonadh

4. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin ‘prionsabal ceann amháin isteach, 
ceann amháin amach’ a thabhairt isteach ach á mheabhrú nach ndéanann sé ach an 
status quo a choinneáil, rud nach uaillmhian leordhóthanach, agus leagann sé béim ar an 
ngá atá ann do Bhallstáit rórialáil a sheachaint mar chéad chéim i dtreo rabharta na 
rialála nua a chosc á mheabhrú go bhfuil ról lárnach ag an riarachán poiblí, ar an 
leibhéal Eolach agus ar an leibhéal náisiúnta araon, chun a áirithiú go bhfuil sé éasca 
gnó a dhéanamh agus, mar shampla, infheistíochtaí a chur chun cinn atá dírithe ar 
iomaíochas eacnamaíoch a threisiú, agus na caighdeáin trédhearcachta is airde, oibrithe 
sláinte, cearta agus sábháilteacht agus cosaint an chomhshaoil a choimirciú;

5. á iarraidh, dá bhrí sin, ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún aitheantas a thabhairt don 
ghá le rialáil agus simpliú níos fearr agus treochlár a ghlacadh le spriocanna agus 
táscairí nithiúla agus ceangailteacha mar réamhriachtanas tábhachtach do chumas ár 
ngeilleagair téarnamh agus nuálaíocht a dhéanamh, agus chun iomaíochas chuideachtaí 
AE a chosaint; ag tabhairt dá haire go bhfuil spriocanna cainníochtúla suas le 30%16 
leagtha síos ag roinnt Ballstát chun an t-ualach riaracháin a laghdú agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún spriocanna cainníochtúla agus cáilíochtúla uaillmhianacha agus 
ceangailteacha a leagan síos ar leibhéal AE chun ualaí riaracháin a laghdú, a luaithe is 
féidir tar éis an measúnú tionchair a sheoladh agus in aon chás tráth nach déanaí ná 
Meitheamh 2021, agus roimh an teachtaireacht ón gCoimisiúin;

6. ag tabhairt dá haire gur cheart go n-aithneofaí leis an treochlár sin na réimsí inar cheart 
an t-ualach riaracháin agus rialála do FBManna a laghdú go mór chun costais 
chomhlíontachta a laghdú lena n-áirítear rómhaorlathas, agus tacú le Ballstáit laghdú 
tapa a bhaint amach ar líon na rialacha agus cearta oibrithe, caighdeáin shóisialta agus 
sláinte agus cosaint an chomhshaoil á n-áirithiú; á chur i bhfáth, chun faireachán a 
dhéanamh ar éifeachtacht laghdú an rómhaorlathais, go bhfuil sé tábhachtach freisin 
bearta den sórt sin a mheas ex-post, ag cur peirspictíocht na FBManna san áireamh agus 
gan an bonn a bhaint de chearta oibrithe;

7. á iarraidh go mbeidh ag gabháil le hailíniú rialála feabhsaithe digitiú cliste, méadú ar 
áisiúlacht úsáideora, nósanna imeachta níos sruthlínithe agus nósanna imeachta sonraí 
níos sábháilte agus príobháidí; á iarraidh go gcuirfí ar fáil, ina leith sin, cúnamh teicniúil 

16 Tuarascáil d’Aireacht Gnóthaí Eacnamaíocha agus Fuinnimh na Gearmáine arna cur i láthair ag an Lárionad 
don Staidéar ar Bheartas na hEorpa, Feasibility Study: Introducing ‘one-in-one-out’ in the European Commission, 
5 Nollaig 2019.
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agus riaracháin ar leibhéal náisiúnta agus AE atá méadaithe agus níos spriocdhírithe, 
malartú dea-chleachtas agus deiseanna oiliúna do FBManna á iarraidh ar an gCoimisiún 
fíorphointe iontrála digiteach aonair a bhainistiú do gach fiosrúchán ar dheiseanna 
maoinithe AE do FBManna agus a áirithiú go bhfuil comhpháirt láidir FBManna i 
scéimeanna tacaíochta AE, lena n-áirítear iad siúd a thugann aghaidh ar COVID-19;

8. á chur in iúl gur geal léi éachtaí chur i bhfeidhm na bprionsabal maidir le Rialáil Níos 
Fearr go dtí seo; ag tabhairt dá haire go gcaithfear dul chun cinn breise a dhéanamh go 
háirithe maidir le simpliú agus caighdeánú foirmeacha agus nósanna imeachta, agus 
‘prionsabal na haonuaire’ agus ‘prionsabal an digitithe de réir réamhshocrú’ á gcur chun 
feidhme go comhsheasmhach, ar leibhéal AE agus na mBallstát araon, agus ualaí 
riaracháin i gcoitinne a laghdú;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún anailís chúramach a dhéanamh ar thionchair eacnamaíocha 
agus shóisialta ghéarchéim COVID-19 ar FBManna agus ábhair imní na FBManna a 
eascraíonn as géarchéim COVID-19 a chur san áireamh agus measúnuithe tionchair á 
ndéanamh acu roimh reachtaíocht a mholadh;

10. á iarraidh, dá bhrí sin, tástáil cheangailteach a bheith ann atá in ann costais agus tairbhí 
tograí reachtacha a mheas, maidir le FBManna, lena n-áirítear a dtionchar eacnamaíoch 
agus a dtionchar ar fhostaithe FBManna á chur in iúl go bhfuil sí ag dréim leis go 
gcuirfear torthaí thástáil FBM san áireamh go hiomlán i ngach togra reachtach agus go 
léireoidh siad go soiléir conas a bhainfí simpliú amach agus, i gcás inar féidir, moltaí 
breise a fhoirmiú chun ualaí riaracháin nó rialála neamhriachtanacha do FBManna a 
sheachaint; á mheabhrú gur cheart an príomhfhócas le linn phróiseas reachtach AE a 
bheith ar cháilíocht na measúnuithe tionchair seachas ar an luas ina gcuirtear 
tionscnaimh i gcrích; á iarraidh ar na Ballstáit na cleachtais is fearr a bhailiú agus a chur 
chun cinn agus treoirlínte a fhorbairt chun tástálacha FBManna a chur chun feidhme go 
córasach ar an leibhéal náisiúnta freisin;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún éifeachtacht agus dea-fheidhmiú an Bhoird um 
Ghrinnscrúdú Rialála (RSB) a áirithiú trína áirithiú go bhfuil tromlach saineolaithe 
seachtracha aige agus tacaíocht ón Airmheán Comhpháirteach Taighde; ag athdhearbhú 
go gcaithfear neamhspleáchas, trédhearcacht agus oibiachtúlacht an RSB agus a chuid 
oibre a áirithiú agus nár cheart comhaltaí an Bhoird a bheith faoi réir smacht polaitiúil, 
coinbhleacht leasa ná claontachta; á iarraidh ar an gCoimisiún  ionadaíocht chothrom de 
chuideachtaí móra agus beaga a ráthú i ngach comhlacht agus coiste ábhartha a 
bhaineann le ceapadh beartais AE, lena n-áirítear i ndáil le RSB; á mheas, maidir leis an 
riachtanas reatha, nach mbeadh ach ionadaí FBM amháin ar RSB, a dhéanann 
ionadaíocht do FBManna ar fud na n-earnálacha go léir, go bhfuil sé neamhleor, agus 
éagsúlacht mhór FBManna san Eoraip á meas;

12. á iarraidh go ndéanfaí cur chun feidhme an ghnímh um ghnólachtaí beaga (SBA) a 
athbheochan; ag cur béim ar an ngá atá le prionsabal ‘tús áite d’fhiontair bheaga’ a chur 
i bhfeidhm go comhsheasmhach agus neartú an phrionsabail a bheith ‘mór maidir le 
rudaí móra, beag maidir le rudaí beaga’ chun fócas ceart a áirithiú ar FBManna i 
reachtaíocht AE agus i reachtaíocht náisiúnta agus mar an bunús le haghaidh tiomantas 
idirinstitiúideach nua chun ualaí riaracháin a laghdú;

13. ag tabhairt dá haire gur ann do phlean an Choimisiúin chun toscaire tiomnaithe do 
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FBManna AE a cheapadh chun níos mó infheictheachta a thabhairt d’ábhair imní 
FBManna agus ina theannta sin á iarraidh ar an gCoimisiún toscaire na FBManna a chur 
in aonad lárnach faoi Uachtarán an Choimisiúin chun maoirseacht ar shaincheisteanna 
FBManna a chumasú i ngach Ard-Stiúrthóireacht; á iarraidh ar an gCoimisiún tógáil ar 
phróiseas an athbhreithnithe ar fheidhmíocht FBManna atá ann agus dul i mbun 
díospóireacht bhliantúil ar ‘Staid Aontas na FBManna’ a bheidh ar siúl ag suí iomlánach 
sa Pharlaimint; ag cur béim ar an deis an comhar idir líonra thoscairí FBManna agus na 
heagraíochtaí náisiúnta agus áitiúla a dhéanann ionadaíocht ar FBManna a neartú;

14. á mheas gur cheart cuspóirí AE i réimsí na hinbhuanaitheachta agus an digitithe a 
mheaitseáil go hiomlán le hacmhainní airgeadais agus acmhainní eile chun a chur ar 
chumas na mBallstát aistriú FBManna a chur chun cinn laistigh den dá réimse, agus tá 
tábhacht ar leith leis seo sna réigiúin lagfhorbartha; á chur i bhfáth nach féidir le 
cuspóirí den sórt sin a bheith ag teacht salach ar a chéile, ach a mhalairt, gur gá dóibh a 
bheith ag treisiú lena chéile agus bheith in éineacht le coimirce fostaíochta le cearta 
agus feabhas a chur ar dhálaí oibre in earnálacha éagsúla;

15. á chur in iúl gurb oth léi go raibh níos mó deacrachtaí ag FBManna ná cuideachtaí níos 
mó rochtain a fháil ar airgeadas, mar gheall ar chúiseanna airgeadaíochta éagsúla agus 
an creat rialála i measc cúiseanna eile; á mholadh, ina leith sin, go ndéanfaí bearta chun 
rochtain ar chreidmheas do FBManna a neartú, lena n-áirítear micrifhiontair agus 
gnólachtaí nuathionscanta; á mheabhrú nach mbíonn go leor acmhainní airgeadais agus 
daonna ag FBManna de ghnáth chun páirt a ghlacadh ar bhonn cothrom le 
geallsealbhóirí eile, go háirithe corparáidí ilnáisiúnta, sa phróiseas chun rochtain a fháil 
ar ionstraimí airgeadais;

16. á chur in iúl gur cúis bhuartha di na deacrachtaí a bhaineann le rochtain a fháil ar línte 
maoinithe BEI d’fhormhór FBManna, go háirithe iad siúd a bhfuil caipitliú teoranta acu, 
agus á iarraidh go gcuirfí an gá le rannpháirtíocht níos láidre FBManna i gcuntas i 
gcoinníollacha rochtana; á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil go leor FBManna, lena n-
áirítear micrifhiontair agus gnólachtaí nuathionscanta, in ann rochtain a fháil ar 
mhaoiniú AE toisc nach bhfuil feasacht acu ar a bhfuil ar fáil, ach freisin mar gheall ar 
mhoill agus castacht iomarcach na nósanna imeachta ábhartha agus na gcritéar 
incháilitheachta; á iarraidh ar an gCoimisiún constaicí den sórt sin a bhaint trí nósanna 
imeachta a shimpliú, rochtain ar líne ar fhaisnéis a áirithiú agus tacú tuilleadh le 
dreasachtaí saincheaptha do FBManna agus do mhicrifhiontair

17. á mheabhrú do na Ballstáit agus don Choimisiún, maidir leis sin, go bhfuil gá láithreach 
le leachtacht FBManna a athbhunú chun a bhfeidhmiú bunúsach a áirithiú agus ag 
tabhairt foláirimh, maidir le marthanas FBManna, go háirithe micrifhiontair, iar-
COVID-19, i bhfianaise laigí struchtúracha i gcomparáid le gnólachtaí níos mó, go 
mbeidh sé ag brath ar chinnteoireacht thapa, ar mhaoiniú leormhaith agus ar leachtacht a 
bheith ar fáil go tapa; 

18. ag spreagadh an Choimisiúin agus na mBallstát an úsáid is fearr a bhaint as ionstraimí 
AE atá le teacht faoin gcéad chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) eile de réir riachtanais 
shonracha na bpobal áitiúil agus sainiúlachtaí earnála agus náisiúnta atá ann a chur san 
áireamh, nuair is féidir; á mheabhrú go bhfuiltear ag dréim leis, i measc nithe eile, go 
gcuirfidh siad infheistíochtaí i dtreo FBManna;
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19. á chur in iúl gurb oth léi nár díríodh mórán béime ar FBManna sa Phlean Téarnaimh, 
agus á iarraidh go ndéanfar bearta chun rochtain shaoráideach a áirithiú do FBManna;

20. ag tathant ar an gCoimisiún maoiniú AE a shaincheapadh níos fearr chun níos mó 
rannpháirtíochta a mhealladh ó FBManna neamh-dhigiteacha, ardteicneolaíochta agus 
nuálacha agus á iarraidh thairis sin, go ndearfaí ionstraimí nua AE lena chur san 
áireamh an féidir le FBManna maoiniú a úsáid go réasúnta agus an bhfuil sé oiriúnach 
chun a gcuid riachtanas, agus chun a áirithiú go mbeidh FBManna in ann leas a bhaint 
as na comhpháirtithe eile go léir a bhfuil baint acu leis an slabhra luacha, chun leasa 
iomaíochas domhanda na hEorpa; á mheabhrú, chun cabhrú le gnólachtaí 
nuathionscanta a bheith rathúil, go bhfuil sé ríthábhachtach soláthar de ‘chaipiteal othar’ 
a áirithiú a bhfuil sé mar aidhm aige sochair a bhaineann go sonrach le hinfheistíochtaí 
fadtéarmacha a ghabháil agus a bhfuil a soláthraithe in ann a n-infheistíocht a choinneáil 
fiú amháin in ainneoin coinníollacha gearrthéarmacha díobhálacha;

21. ag cur béim ar an ngá atá le comhlachtaí AE dul i dteagmháil go réamhghníomhach le 
líonraí agus eagraíochtaí FBManna ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta chun 
faisnéis agus treoir thráthúil a sholáthar chun úsáid a bhaint as féidearthachtaí maoinithe 
AE atá ar fáil agus pleanáilte; á mheabhrú don Choimisiún gach modh cumarsáide atá ar 
fáil chomh maith le comórtais do mhic léinn agus d’fhiontraithe óga a úsáid;

22. ag tathant ar na Ballstáit rochtain neamh-idirdhealaitheach ar iasachtaí bainc do 
FBManna a ráthú, lena n-áirítear iad siúd a ndíríonn a samhail ghnó ar shócmhainní 
doláimhsithe; á mheabhrú go bhfuil rochtain ar airgeadas ina phríomhchumasóir fáis, 
claochlaithe inbhuanaithe agus nuálaíochta agus á iarraidh tuilleadh tacaíochta do 
shamhlacha gnó nuálacha; á chur in iúl gur saoth léi an bhearna i ndálaí creidmheasa do 
FBManna atá suite i dtíortha éagsúla AE agus á iarraidh ar na Ballstáit oibriú i gcomhar 
leis na hearnálacha airgeadais agus baincéireachta maidir lena n-oibleagáid rochtain 
iomlán agus chothrom ar iasachtaí bainc do FBManna a áirithiú;

23. á chur i bhfáth nach leor maoiniú trí mhargaí caipitil amháin chun réitigh iomchuí a 
sholáthar do FBManna agus á chreidiúint go gcaithfidh earnáil na seirbhísí airgeadais a 
bheith seasmhach agus raon leathan roghanna maoinithe saincheaptha a thairiscint do 
FBManna, micrifhiontair agus fiontraithe féinfhostaithe ar bhealach costéifeachtach; ag 
tabhairt dá haire, ina leith sin, a thábhachtaí atá samhlacha traidisiúnta baincéireachta, 
lena n-áirítear bainc réigiúnacha bheaga agus comharchumainn choigiltis; á iarraidh ar 
BEI oibriú níos dlúithe lena idirghabhálaithe airgeadais sna Ballstáit chun faisnéis 
ábhartha a scaipeadh ar FBManna chun a rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú;

Dúshláin nua a eascraíonn as paindéim COVID-19

24. á mheabhrú nach mór leachtacht a chur ar fáil go pras do FBManna, agus gur cheart 
bearta maidir le hathchaipitliú FBManna a threisiú freisin; ag tathant ar na ar na 
Ballstáit agus ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar fhadhb na n-íocaíochtaí déanacha, 
a leanann de dhúshláin leachtachta shuntasacha a chruthú do FBManna, agus ag tathant 
ar Bhallstáit nach ndearna amhlaidh fós an Treoir maidir le hÍocaíocht Dhéanach a chur 
chun feidhme, go háirithe maidir le riaracháin phoiblí agus i gcaidreamh gnólacht le 
gnólacht;

25. ag tathant ar an gCoimisiún faireachán agus forfheidhmiú na Treorach um Íocaíocht 
Dhéanach a neartú agus an gá lena hathbhreithniú a mheas, chun a áirithiú go mbeidh 
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íocaíochtaí pras mar ghnáthnós ar fud an mhargaidh inmheánaigh d’idirbhearta gnólacht 
le gnólacht, go háirithe ó ghnólachtaí níos mó go gnólachtaí níos lú, agus le haghaidh 
idirbheart rialtais le gnólachtaí; á iarraidh ar údaráis ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil an sampla ceart a leagan síos trí FBManna a íoc in am agus, sa 
chomhthéacs sin, ag spreagadh úsáid ghníomhach a bhaint as nósanna imeachta um 
shárú i gcásanna nach gcuirtear an treoir i bhfeidhm go cuí;

26. á aithint go bhfuil gá le rialacha státchabhrach a mhaolú go sealadach agus admháil á 
tabhairt gur lean astu bearta míchothrom a chur chun feidhme ar fud an Aontais; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle gníomhaíocht a dhéanamh go pras 
chun machaire comhréidh iomaíochta a áirithiú i measc na mBallstát;

27. á thabhairt dá haire gur cheart go gcuirfeadh aon mheastóireacht agus athbhreithniú 
amach anseo ar na rialacha státchabhrach san áireamh go cuí na sainiúlachtaí agus na 
míbhuntáistí geografacha a théann i bhfeidhm ar na FBManna sin atá suite sna críocha 
is forimeallaí, lena n-áirítear na hoileáin, na réigiúin is forimeallaí agus ceantair 
shléibhe, agus i réimsí eile, lena n-áirítear ceantair neamh-imeallacha, a ndéanann 
tubaistí nádúrtha gan fasach difear dóibh;

28. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di gurb iad na hearnálacha mar thurasóireacht, 
fáilteachas, cultúr, na tionscail chruthaitheacha, iompar, aontaí agus imeachtaí trádála, 
atá comhdhéanta den chuid is mó de FBManna, na hearnálacha is mó atá buailte ag 
géarchéim COVID-19. á chur in iúl a thábhachtaí atá bearta leanúnacha prasa atá dírithe 
ar mhuinín i measc taistealaithe agus oibreoirí a athbhunú agus a choinneáil; á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil gá na hearnálacha sin a shaoradh ó ualaí riaracháin agus rialáil 
tiomána costas, an bealach chun tosaigh le haghaidh théarnamh na n-earnálacha a 
shainaithint agus cosaint do chearta oibrithe sna hearnálacha lena mbaineann a áirithiú; 
á mheabhrú a thábhachtaí atá sé rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha a fheabhsú agus 
tacú le cláir do FBManna sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, toisc gur 
léirigh géarchéim COVID-19 a ról ríthábhachtach inár ngeilleagar agus inár saol 
sóisialta;

29. ag tathant ar na Ballstáit aitheantas a thabhairt mar phríomhthosaíochtaí polaitiúla do 
chosaint fostaíochta agus marthanas FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta trí 
bhearta nithiúla a chur ar aghaidh chun tacú le FBManna agus gnólachtaí 
nuathionscanta atá inmharthana go heacnamaíoch, go háirithe i bhfianaise chealú na 
hIonstraime um Thacaíocht Sócmhainneachta a mhol an Chomhairle Eorpach; ag 
tabhairt dá haire gur ann don tionscnamh i leith Tacaíocht chun Rioscaí Dífhostaíochta a 
mhaolú i gcás Éigeandála (SURE) atá dírithe ar chostas scéimeanna oibre 
gearrthéarmacha náisiúnta a chlúdach; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú go gníomhach le 
Ballstáit an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht17 a thrasuí chun an 
dara deis cheart a áirithiú do FBManna atá i gcruachás;

30. ag tabhairt dá haire gur bhrúigh géarchéim COVID-19 FBManna i dtreo 
teicneolaíochtaí nuálacha agus samhlacha gnó nuálacha, amhail ríomhthráchtáil agus an 
geilleagar comhroinnte; á chur i bhfios go raibh sé deacair ar go leor FBManna oiriúnú 

17 Treoir (AE) 2019/1023 an 20 Meitheamh 2019 maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, urscaoileadh 
fiachais agus dícháilíochtaí agus bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú, 
dócmhainneacht agus urscaoileadh fiachais a fheabhsú agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 IO L 172, 
26.6.2019, lch. 18.
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do na himthosca nua agus á iarraidh ar an gCoimisiún, maidir leis sin, a áirithiú go 
bhfuil infheistíocht taighde agus nuálaíochta (T&F) dírithe ar rannpháirtíocht FBManna 
agus cothromaíocht a bhaint amach idir forfheidhmiú ceart maoine intleachtúla agus an 
nuálaíocht a bhrú chun cinn; á iarraidh, thairis sin, go n-urramófar cearta oibrithe i 
gcaitheamh an phróisis sin;

31. á mheabhrú go bhfuil nuálaíocht i FBManna ina phríomhspreagthóir táirgiúlachta agus 
fáis inbhuanaithe, mar gur féidir léi cabhrú le dúshláin dhomhanda agus shochaíocha a 
réiteach agus dálaí oibre níos fearr a thairiscint; á mheabhrú go bhfuil forbairt 
theicneolaíoch agus digitiú ag méadú na ndeiseanna do FBManna a bheith nuálaíoch 
agus rathúil, dlús á cur aici le scaipeadh na faisnéise agus le teacht chun cinn samhlacha 
nua gnó, agus ag méadú a gcumas fás níos tapa;

32. á chur i bhfáth gur cheart d’infheistíochtaí sa nuálaíocht tosaíocht a thabhairt 
d’éiceachórais a chuimsíonn FBManna agus a neartaíonn comhchruthú, aibiú agus 
aistriú teicneolaíochta den scoth chuig an tionscal chomh maith le glacadh le 
teicneolaíochtaí nua; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá beartais 
phoiblí spriocdhírithe chun tacú le riachtanais chothrománacha a bhaineann leis na 
próisis an chlaochlaithe dhigitigh i micrifhiontair agus in FBManna, amhail simpliú 
oibleagáidí tuairiscithe, agus á iarraidh ar na Ballstáit tionscnaimh phíolótacha a 
fhorbairt chun dlús a chur le glacadh FBManna le réitigh ríomhthráchtála, mar shampla 
trí ghníomhaíochtaí oiliúna agus comhairleacha, cúnamh teicniúil, dea-chleachtais nó 
comhtháthú an triantáin eolais (oideachas, taighde agus nuálaíocht), agus le 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí ábhartha uile agus na n-údarás áitiúil;

33. á chur in iúl gur geal léi FBManna a áireamh sa Chlár Spáis Eorpach, lena n-áirítear i 
bhforbairt a lán seirbhísí agus feidhmchlár iartheachtach; ag aithint an róil lárnaigh atá 
ag FBManna i slabhraí soláthair cosanta san Eoraip;

34. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin clár oiliúna mear a oscailt trí 
dhianchúrsaí digiteacha le cur ar chumas fostaithe micrifhiontar agus FBManna a bheith 
inniúil i réimsí amhail IS, cibearshlándáil agus teicneolaíochtaí mórleabhar dáilte; á 
thabhairt chun suntais gur cheart cláir fhóirdheonaithe a chur roimh dhianchúrsaí 
digiteacha do FBManna faoi chuimsiú an chláir don Eoraip dhigiteach chun lamháil 
d’úinéirí agus bainisteoirí FBManna a gcuid riachtanas agus deiseanna digiteacha a 
shainaithint; á chur i bhfios go bhfuil lucht saothair oilte riachtanach chun go 
mbláthóidh FBManna agus chun a chur ar a gcumas déileáil go rathúil ní hamháin leis 
na haistrithe comhshaoil agus digiteacha, ach freisin leis na dúshláin thraidisiúnta a 
dtugann na fiontair sin aghaidh orthu;

35. á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil teicneolaíocht dhigiteach comhtháthaithe go rathúil 
ina ngnólachtaí ach ag 17 % de FBManna go dtí seo; á iarraidh go neartófaí an 
ghníomhaíocht lena ndírítear ar dhul i ngleic le neamhréir agus ganntanais scileanna 
agus ar litearthacht dhigiteach agus scileanna digiteacha a thabhairt do FBManna, agus 
ar feabhas a chur ar scileanna i ndáil leis an soláthar poiblí agus an oideachas airgeadais 
freisin, chomh maith le scileanna bainistíochta maidir leis an slabhra creidmheasa agus 
an slabhra soláthair do mhargaí saothair a athraíonn go tapa, agus i gcomhthéacs an 
luasghéaraithe atá ag eascairt as géarchéim COVID-19;
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36. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé infheistíochtaí a chur chun cinn maidir le 
gairmoiliúint agus cláir phrintíseachta bhreise in FBManna; á iarraidh, i ndáil leis sin, 
go bhforbrófaí cur chuige saincheaptha maidir le scileanna digiteacha do 
mhicrifhiontair; á chur i bhfáth gur féidir le clár oibre an Choimisiúin ról a bheith aige 
chun na críche sin agus á thabhairt chun suntais, chun an bhearna sna réimsí digiteacha 
agus nuálaíochta a líonadh, gur gá líon na gcéimithe in ábhair STEM a mhéadú agus 
aghaidh a thabhairt ar an mbearna atá os comhair na mban sa dá réimse; á chur in iúl gur 
geal léi an Clár Oibre Scileanna don Eoraip i ndáil leis sin;

37. ag tabhairt dá haire an Páipéar Bán ón gCoimisiún maidir leis an Intleacht Shaorga 
(COM(2020)0065) agus a thuairim gur cheart go mbeadh mol nuálaíochta digití amháin 
ar a laghad ag gach Ballstát a bhfuil leibhéal ard speisialtóireachta aige in IS;

38. ag moladh don Choimisiún tacú le hiarracht FBManna chun , inter alia, trealamh atá 
imithe i léig a uasghrádú, an t-aistriú eolais a fheabhsú agus na húsáidí teicneolaíochta 
is éifeachtaí a shainaithint, amhail IS tionsclaíoch, agus an lucht saothair a uas-sciliú 
leis na scileanna riachtanacha láithreach bonn chun rialú sócmhainní cianda, faireachán 
ar tháirgeadh agus comhoibriú fostaithe a cheadú, mar aon le samhlacha gnó atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, cur chuige an gheilleagair chiorclaigh agus 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní, ina mbíonn fios digiteach ríthábhachtach go 
minic agus ina gceadaítear do FBManna leanúint de bheith iomaíoch; á iarraidh ar an 
gCoimisiún freisin breithniú a dhéanamh ar chlár dearbhán FBM a chruthú chun tacú 
leis an méid thuasluaite;

39. á thathant go ndéanfaí gníomhaíocht chun dul i ngleic le bearnaí faisnéise agus 
scileanna na FBManna i ndáil le teicneolaíochtaí, cleachtais agus samhlacha gnó atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, go háirithe i gcás earnálacha inar gá athrú 
bunúsach a dhéanamh chun chuspóirí fuinnimh inbhuanaithe agus comhshaoil AE a 
bhaint amach;

40. á mheabhrú a thábhachtaí atá ionstraimí amhail an Líonra Fiontar Eorpach agus Moil 
Nuálaíochta Digití Eorpacha lenar féidir idirnáisiúnú, digitiú agus saothrú nuálaíochta 
FBManna ar an leibhéal áitiúil a chothú, lena n-áirítear i réimse an chomhshaoil, agus 
cuidiú lena áirithiú go mbeidh siad oiriúnach don fheidhm; á iarraidh ar an gCoimisiún 
meastóireacht chuimsitheach mhéantéarma agus ex post a dhéanamh ar na hionstraimí 
sin trí dhul i gcomhairle le hionadaithe FBManna le linn an phróisis mheastóireachta 
chun a áirithiú go bhfuil na líonraí sin ag teacht ar FBManna go héifeachtach;

41. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról ríthábhachtach ag sonraí neamhphearsanta agus ag 
aistriú teicneolaíochtaí ón saol acadúil go dtí FBManna, agus á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá spásanna sonraí Eorpacha a bhunú le haghaidh sonraí neamhphearsanta 
a chomhroinnt ar bhealach neamh-idirdhealaitheach, iontaofa agus slán chun dlús a chur 
le sreafaí sonraí idir gnólachtaí agus le rialtais, agus samhail sonraí oscailte á húsáid;

42. á iarraidh go nglacfaí beartas comhthreomhar níos láidre chun feabhas a chur ar 
bhonneagar idirlín agus ar choinníollacha nascachta ar mhaithe le FBManna i gceantair 
iargúlta, mar bhunchoinníoll chun feabhas a chur ar dhigitiú agus chun glacadh le 
claochlú éifeachtach; á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh maidir le 
spriocanna ceangailteacha don nascacht;

Straitéis téarnaimh
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43. á áitiú gur tosaíocht í Fís Eorpach agus go bhfuil maoiniú foriomlán láidir de dhíth 
uirthi; á iarraidh go gcuirfí cuid shuntasach de ar fáil do FBManna, lena n-áirítear do 
chomhpháirteanna FBManna den Chomhairle Nuálaíochta Eorpach agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú, nuair is féidir, go gcuirtear deiseanna meara 
ar fáil, le hionstraimí T&N amhail Luasaire CNE, do FBManna agus do ghnólachtaí 
nuathionscanta a bhfuil teicneolaíochtaí nuálacha á bhforbairt acu; 

44. á iarraidh go ndéanfaí beartais agus ionstraimí forleatach AE maidir le taighde agus 
nuálaíocht a choinneáil chomh neodrach ó thaobh earnála de agus is féidir, agus go 
dtabharfaí níos mó tacaíochta ní hamháin do na FBManna agus do na micrifhiontair sin 
atá gníomhach cheana féin in iarrachtaí nuálaíochta, ach freisin, de réir a riachtanas, 
dóibh siúd atá chun deiridh, go háirithe i monaraíocht thraidisiúnta; á iarraidh go 
ndéanfaí níos mó mhaoiniú T&N ar leibhéal Eorpach a thiomnú do FBManna 
neamhdhigiteacha agus do FBManna ar mian leo a bhfeidhmíocht chomhshaoil agus a 
n-éifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú;

45. á thabhairt chun suntais gur gnéithe ríthábhachtacha iad an comhoibriú agus an comhar 
chun feidhmíocht FBManna a fheabhsú; ag tabhairt dá haire, chuige sin, go ndéanfar 
braislí agus comhpháirtíochtaí le gach gníomhaí i dtriantán an eolais (oideachas, taighde 
agus nuálaíocht) a chur chun cinn agus a spreagadh ar bhealach níos fearr trí ualaí 
riaracháin a laghdú, nósanna imeachta a shimpliú agus saoráidí seirbhísí comhroinnte a 
bhunú do rannpháirtíocht bhraisle FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún, ina theannta 
sin, a áirithiú go mbeidh na comhpháirtíochtaí agus na misin de chuid an chláir Fís 
Eorpach trédhearcach agus cuimsitheach i gcaitheamh a gcur chun feidhme, go háirithe 
a mhéid a bhaineann le rannpháirtíocht FBManna agus a gclár oibre do thaighde 
straitéiseach agus a gcláir oibre bhliantúla a leagan síos; ag cur béim freisin ar an ngá 
atá le socruithe cothroma a áirithiú maidir le fionnachtana agus torthaí deiridh a roinnt, i 
gcomhréir leis an bprionsabal ‘a oscailte is féidir, a dhúnta is gá’;

46. á chur i bhfios go láidir, thairis sin, go bhfuil acmhainneacht ag an Institiúid Eorpach 
um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht agus ag a gComphobail Fhaisnéise agus 
Núalálaíochta, ós rud é gur bealach éifeachtach iad chun feabhas a chur ar an gcomhar 
idir FBManna, ionaid taighde agus ollscoileanna agus lena bhféadfaí fiontraíocht áitiúil 
a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin shochaíocha is práinní dár ré;

47. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit infheistiú, inter alia, sa gheilleagar 
sonraí, san intleacht shaorga, sa táirgeadh cliste, in Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT) agus 
sa ríomhaireacht chandamach agus a áirithiú go mbeidh comhpháirt láidir ann do 
FBManna sna réimsí sin; á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil rochtain ag formhór 
FBManna ar na sonraí a chruthaíonn siad; á chur in iúl gur geal léi i ndáil leis sin an 
straitéis Eorpach sonraí, atá dírithe ar fhíormhargadh a chruthú do shonraí, ina mbeidh 
rochtain éasca ag FBManna ar shonraí agus ar úsáid na sonraí sin i ngach cineál suímh 
margaidh i.e. gnólacht le tomhaltóir, gnólacht le gnólacht agus gnólacht le rialtas;

48. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh an tacaíocht atá de dhíth ar FBManna acu 
maidir le deiseanna nuálaíochta agus á iarraidh orthu sineirgí le cláir AE a uasmhéadú 
ina straitéisí nuálaíochta náisiúnta; á chur i bhfáth i ndáil leis an méid sin go bhfuil ról 
ag FBManna nuálacha a bhfuil speisialtóireacht acu i dteicneolaíochtaí ceannródaíochta;

49. ag cur béim ar an ngá atá le feasacht a mhéadú i measc úinéirí agus bainisteoirí 
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FBManna, i measc cumann FBManna agus i measc eagraíochtaí tacaíochta maidir le 
deiseanna maoinithe le haghaidh teicneolaíochtaí a bhfuil feidhmíocht chomhshaoil níos 
fearr acu, maidir le seirbhísí conarthacha (e.g. comhairleoireacht, tréanáil agus oiliúint) 
a bhaineann le héicidhearthóireacht agus úsáid agus bainistiú éifeachtúil acmhainní, 
agus maidir le fiontraíocht ghlas agus teicneolaíochtaí, táirgí agus seirbhísí glasa;

50. ag cur béim ar an bhfíoras gur féidir le hinfheistíochtaí i dteicneolaíochtaí nua agus i 
dteicneolaíochtaí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol freisin straitéis fáis nua a 
dhéanamh den Chomhaontú Glas don Eoraip, ar straitéis í trínar féidir le FBManna 
tairbhe a bhaint as a n-acmhainneacht nuálaíochta agus í a fheabhsú;

51. á aithint, cé go bhfuil go leor FBManna sásta infheistíocht a dhéanamh i bpróisis, i 
dtáirgí agus i seirbhísí atá fuinneamhéifeachtúil, ciorclach agus neamhdhíobhálach don 
chomhshaol, go bhfuil bacainní suntasacha ann, go háirithe bacainní airgeadais, lena 
gcuirtear cosc orthu é sin a dhéanamh; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
na bacainní sin a bhaint, agus an t-ualach rialála á laghdú acu, trí chreat rialála 
cumasúcháin agus scéimeanna tacaíochta teicniúla agus airgeadais a chur ar bun, lena n-
áirítear trí infheistíocht phríobháideach, ionas go mbeidh FBManna in ann cleachtais, 
táirgí, próisis agus seirbhísí glasa a ghlacadh go rathúil agus go pras; á chur in iúl go 
bhfuil sí den tuairim go mbeidh cúnamh teicniúil agus airgeadais atá atreisithe agus 
spriocdhírithe ríthábhachtach chun deiseanna glasa a chur chun cinn i measc na 
FBManna sin, lena n-áirítear micrifhiontair; á chur i bhfáth gur cheart go gcuirfeadh 
cúnamh den sórt sin ar chumas FBManna agus micrifhiontar lántairbhe a bhaint as na 
deiseanna a eascraíonn as an gComhaontú Glas don Eoraip, agus a struchtúr, a samhail 
ghnó agus, ar bhonn níos ginearálta, a riachtanais á gcur san áireamh, ós rud é nach ann 
do chur chuige a oireann do chách; á chur i bhfáth, i dtaca leis sin, gur gá go mbeadh 
ionadaithe ó eagraíochtaí FBManna rannpháirteach go gníomhach;

52. á chur in iúl gur geal léi na tionscnaimh a thugann na deiseanna fostaíochta agus 
iomaíochais is mó do FBManna, amhail plean gníomhaíochta an gheilleagair 
chiorclaigh a chur chun feidhme, poist áitiúla a chruthú agus mórdheiseanna gnó agus 
nuálaíochta a chur ar fáil do FBManna;  ag tabhairt dá haire na deiseanna a chuirtear ar 
fáil leis na tionscnaimh maidir leis an ‘rabharta athchóiriúcháin’, mar a thugtar air, lena 
n-áirítear tionscadail athghiniúna uirbí; á thabhairt chun suntais gur féidir leis an gceart 
chun deisiúcháin, cé go dtéann sé chun tairbhe do thomhaltóirí, FBManna a bhrú isteach 
i ndeighleog an mhargaidh chúitimh agus go gcuidíonn beartais atá dírithe ar 
éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh a mhéadú ní hamháin le FBManna in earnáil na 
tógála, ach leis na FBManna uile maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a chur chun cinn 
agus ar an gcaoi sin go gcuidíonn siad lena gcostais oibríochtúla a laghdú; á iarraidh go 
bhforbrófaí margadh níos iomaíche do chuideachtaí seirbhíse fuinnimh (ESCOanna);

53. á chur i bhfáth gur uirlis straitéiseach é an soláthar poiblí maidir le borradh a chur faoi 
phatrúin inbhuanaithe táirgthe agus tomhaltais; á chreidiúint gur féidir leis an uirlis sin, 
leis an tacaíocht cheart agus leis an gcúnamh ceart, deiseanna iontacha a chur ar fáil do 
FBManna nuálacha áitiúla; ag tabhairt dá haire an ról comhchosúil atá ag soláthar poiblí 
glas agus ciorclach agus á mheabhrú i ndáil leis sin gur cheart go mbeadh oiliúint agus 
tacaíocht do chomhlachtaí poiblí agus do FBManna ag gabháil lena cur chun feidhme ar 
an leibhéal náisiúnta;

54. ag tabhairt dá haire gur measadh le fada gur céim thábhachtach é creat cothrom um 
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chearta maoine intleachtúla (MI) maidir le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
fheabhsú; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, tús áite a thabhairt don phlean 
gníomhaíochta um maoin intleachtúil a fógraíodh chun a áirithiú go ndéanfar earraí faoi 
chóipcheart agus aireagán paitinnithe a chosaint ar leibhéal AE agus chun cur le cumas 
cuideachtaí Eorpacha, agus go háirithe FBManna, chun nuáil a dhéanamh ar bhonn 
córas maoine intleachtúla atá láidir agus cothrom, rud a rachaidh chun tairbhe 
d’iomaíochas domhanda FBManna nuálacha chomh maith le costais agus castachtaí na 
nósanna imeachta riaracháin a íoslaghdú, agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar na 
dúshláin a bhaineann le dlíthíocht paitinní agus samhlacha foinse oscailte agus 
samhlacha sonraí oscailte a chur ar fáil don nuálaíocht sa todhchaí;

55. ag meabhrú an róil atá ag an ngairmoiliúint agus ag an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil, atá 
ríthábhachtach chun dul i ngleic leis an neamhréir idir éileamh agus soláthar do 
shaothair oilte agus á spreagadh go ndéanfaí scileanna fiontraíochta a chomhtháthú i 
luathchéimeanna an oideachais agus go gcuirfí athoiliúint agus uasoiliúint oibrithe 
dífhostaithe chun cinn chun gur féidir iad a chuimsiú i margadh an tsaothair agus chun a 
áirithiú gur féidir le FBManna brath ar bhaill foirne a bhfuil an oiliúint chuí orthu;

56. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur le tionscnaimh agus iad a 
leathnú chun na scileanna is gá a shainaithint agus aghaidh a thabhairt ar na bearnaí i 
margadh an tsaothair trí oideachas, straitéisí maidir le hoiliúint ghairmiúil agus cláir 
forbartha scileanna atá spriocdhírithe ar FBManna, agus á chur in iúl gurb oth léi gur 
ann do bhearna i bhfiontraíocht agus i rochtain ar mhaoiniú fós do mhicrifhiontair agus 
do FBManna atá á dtreorú ag mná; á iarraidh ar na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar na 
bacainní a chuireann cosc i gcónaí ar mhná a bheith ina mbunaitheoirí cuideachta agus 
ina mbainisteoirí; á chur i bhfios go láidir go gcabhrófar leis an measúnú sin a 
dhéanamh níos cuimsithí trí úsáid a bhaint as sonraí atá imdhealaithe ó thaobh inscne de 
agus go gcuirfear feabhas ar cháilíocht fhoriomlán an phróisis cinnteoireachta ar an 
mbealach sin; á iarraidh go ndéanfaí tionscnaimh oideachais agus uas-scilithe a chur ar 
bun do mhná chun cabhrú leo a scileanna fiontraíochta agus a bhféinmhuinín a 
fheabhsú; á chreidiúint, ina theannta sin, gur cheart uirlisí ríomhrialtais agus scileanna 
digiteacha a chur chun cinn laistigh den earnáil phoiblí d’fhonn an riarachán poiblí a 
dhéanamh níos fabhraí do ghnólachtaí agus do shaoránaigh agus á iarraidh ar na 
Ballstáit malartú dea-chleachtas náisiúnta agus réigiúnach sa réimse a áirithiú, agus 
tagairt á déanamh freisin don chomhar idir an riarachán poiblí agus an earnáil 
phríobháideach, chun borradh a chur faoin iomaíochas eacnamaíoch;

57. á mheabhrú nach mór don straitéis FBM méideanna agus cineálacha éagsúla FBManna 
a chlúdach, bíodh siad ag feidhmiú sna hearnálacha traidisiúnta, sóisialta nó 
ardteicneolaíochta; á mheas gur deighleoga an-leochaileach den ghréasán FBManna iad 
FBManna a bhfuil baint acu le ceardaíocht thraidisiúnta, turasóireacht, earnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha agus an geilleagar sóisialta; á aithint go bhfuil luach 
stairiúil, cultúrtha, eacnamaíoch agus sóisialta ag baint leo agus á iarraidh ar na Ballstáit 
iomaíochas na n-earnálacha a áirithiú, lena n-áirítear trí aistriú ó ghlúin go glúin agus 
féinfhiontraíocht a chur chun cinn, trí rochtain ar fhaisnéis faoi dheiseanna nuálaíochta a 
chur chun cinn agus trí thacú le cosaint agus feabhsú na n-earnálacha sin;

58. á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhthéacs chláir thacaíochta AE do FBManna, go 
háirithe clár an mhargaidh aonair, aird ar leith a thabhairt ar fhiontair an gheilleagair 
shóisialta, toisc go bhfuil siad fréamhaithe go háitiúil, go gcuirtear réimse leathan táirgí 
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agus seirbhísí ar fáil leo ar fud mhargadh aonair an Aontais, go gcruthaítear poist 
ardcháilíochta leo agus go ndéantar nuálaíocht shóisialta a chur chun cinn leo;

59. á iarraidh ar an gCoimisiún treochlár a chur i láthair maidir leis an ualach riaracháin a 
laghdú agus a ghealltanas a thabhairt dó, lena n-áirítear amlíne le haghaidh 
gníomhaíochtaí agus seicphointí meántéarmacha agus maidir le cur chun feidhme 
straitéis FBM a thíolacfar ag díospóireacht bhliantúil ag an seisiún iomlánach maidir le 
‘Staid an Aontais do FBManna’; ag tabhairt dá haire, tar éis do EDS foláireamh 
paindéime a thabhairt agus tar éis chur chun feidhme na mbeart arb é is aidhm dóibh 
leathadh COVID-19 a shrianadh. gur cuireadh iallach ar go leor cuideachtaí Eorpacha 
táirgeadh a stopadh, nó moill a chur air mar gheall ar srianta trádála, cur isteach ar an 
slabhra soláthair agus ganntanais amhábhar agus comhpháirteanna ó thríú tíortha, lena 
léirítear arís gur gá do thionscal na hEorpa neamhspleáchas straitéiseach a bhaint amach 
agus a spleáchas ar thíortha nach bhfuil san Aontas a laghdú agus a áirithiú go bhfuil 
príomhchodanna de shlabhraí luacha straitéiseacha, lena n-áirítear sa tionscal 
monaraíochta, lonnaithe níos fearr laistigh dá theorainneacha; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, ina theannta sin, a áirithiú nach mbeidh ar chuideachtaí a sholáthraíonn 
soláthairtí leighis aghaidh a thabhairt arís ar na deacrachtaí céanna a tháinig chun cinn 
sa mhargadh inmheánach agus foghlaim ó fhadhbanna a tharla le linn luathchéimeanna 
ghéarchéim COVID-19;

60. á iarraidh go neartófaí rialacha iomaíochta chun iomaíochas FBManna a fheabhsú agus 
chun iad a chosaint ar chleachtais éagóracha a bhféadfadh dumpáil shóisialta agus 
dírialáil saothair a bheith mar thoradh orthu; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go 
ndéanfar dlí iomaíochta an Aontais a chur chun feidhme go héifeachtach, gan dochar do 
chearta oibrithe; á mheabhrú, i ndáil leis sin, a thábhachtaí atá sé idirphlé sóisialta a 
chur chun cinn maidir le beartais FBManna a dhearadh agus a chur chun feidhme agus 
machaire comhréidh a ráthú do FBManna chun a áirithiú go mbaineann siad leas as an 
margadh inmheánach ar bhonn cothrom agus gur féidir leo deiseanna méadaithe a 
thapú;

61. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh rath ar FBManna i gcomhthéacs na n-
éiceachóras lena ráthaítear cur chuige cuimsitheach agus lena ndéantar na gníomhaithe 
uile atá ag feidhmiú i luachshlabhra a thabhairt le chéile, chun ceannaireacht Eorpach in 
earnálacha straitéiseacha agus iomaíochas ar an leibhéal domhanda a chur chun cinn;

62. á mheas gur cheart do straitéis an Aontais do FBManna a sainiúlachtaí náisiúnta a chur 
san áireamh go hiomlán i gcónaí, rud a áiritheoidh go dtabharfaí an aird chuí ar uathriail 
náisiúnta leathan na mBallstát i gcreat ginearálta AE;

63. á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil níos mó na 600 000 FBManna ag onnmhairiú 
lasmuigh de AE faoi láthair; á mheabhrú nach gcuirfidh na FBManna sin a bhfuil 
rochtain ar an margadh domhanda á lorg acu feabhas ar a n-iomaíochas ach amháin má 
fhaigheann siad tacaíocht ar an leibhéal áitiúil agus idirnáisiúnta araon trí chreat rialála 
agus cumasúcháin atá struchtúrtha agus intuartha, líonraí struchtúrtha, acmhainní 
faisnéise iontaofa agus rochtain ar dheiseanna infheistíochta agus lucht saothair oilte; á 
chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé feasacht FBManna a mhéadú maidir leis na margaí 
inmheánacha agus idirnáisiúnta agus maidir lena rialacha agus lena n-uirlisí araon, tríd 
an gcreat tagartha a shimpliú freisin agus trí fheabhas a chur ar chumarsáid maidir le 
deiseanna saincheaptha; á mheabhrú i ndáil leis sin go bhfuil ról ag brateagraíochtaí 
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agus líonraí FBManna agus ag na comhlachais tráchtála sna Ballstáit agus ar leibhéal 
idirnáisiúnta, mar aon le ról thoscaireachtaí AE;

64. á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, uirlisí amhail pointe iontrála digiteach aonair a 
thabhairt isteach chun deiseanna do FBManna a eascraíonn as comhaontuithe trádála 
idirnáisiúnta a shainaithint go héasca; á chur in iúl gur geal léi, i dtaca leis sin, seoladh 
thairseach nua an Choimisiúin dar teideal ‘Access2Markets’ maidir le nósanna imeachta 
agus foirmiúlachtaí custaim agus ag tathant ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh 
rochtain ilteangach ar an uirlis sin;

65. á mheabhrú gur gá go mbeadh FBManna rannpháirteach go gníomhach i 
gcomhaontuithe trádála idirnáisiúnta agus gur gá cómhalartacht a éileamh chun a 
rochtain ar sholáthar poiblí i dtríú tíortha a áirithiú; á iarraidh, dá bhrí sin, go gcuirfí san 
áireamh i gcomhaontuithe trádála caibidil ar leith maidir le FBManna ina léireofaí 
forálacha atá fabhrach do mhicrifhiontair agus do FBManna atá i gcaibidlí eile agus lena 
gcuirfí modh tapa ar fáil d’úinéirí micrifhiontar agus FBManna chun gnéithe ábhartha 
tairbheacha an chomhaontaithe a shainaithint;

66. ag tathant ar an gCoimisiún féachaint le machaire comhréidh agus timpeallacht rialála a 
chur ar fáil inar féidir le FBManna bláthú agus dul san iomaíocht ar fud an domhain 
agus machnamh a dhéanamh ar ionstraimí cosanta trádála (TDInna) a úsáid chun an 
iomaíocht éagórach a eascraíonn as cleachtais trádála neamhdhleathacha nó éagóracha 
tríú tíortha a laghdú, lena n-áirítear bearta cosanta trádála a chuireann bac go héagórach 
ar ghnólachtaí AE ó shaor-rochtain a bheith acu ar a margaí;

67. á mheas gur cheart do riaracháin phoiblí náisiúnta agus Eorpacha dea-shampla a 
thabhairt agus rannpháirtíocht FBManna agus micrifhiontair sa soláthar poiblí a éascú 
agus a mhéadú, trí shimpliú a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis maidir le glaonna ar 
thairiscintí agus le nósanna imeachta, agus ceanglais dhíréireacha agus cleachtais 
idirdhealaitheacha á seachaint ag an am céanna, amhail critéir thairisceana lena leagtar 
síos éilimh nó cáilíochtaí thar eilimintí bunúsacha na seirbhíse nó na n-earraí a 
cheannaítear;

68. á iarraidh go gcuirfí tuilleadh treorach ar fáil d’údaráis phoiblí agus do FBManna maidir 
leis na solúbthachtaí atá ann cheana agus maidir le rialacha soláthair phoiblí a chur in 
oiriúint chuige sin;

69. ag tabhairt dá haire go bhféadfaí cur le giorrú agus le héagsúlú na slabhraí soláthair dá 
ndéanfaí conarthaí níos mó a roinnt mbaisceanna níos lú rud a d’fhágfadh dreasachtaí 
níos fearr do FBManna áitiúla, lena n-áirítear trí rannpháirtíocht FBManna i soláthairtí 
nuálaíochta agus i soláthairtí réamhthráchtála a éascú, nach mbíonn rochtain orthu de 
ghnáth ach ag grúpaí níos mó amháin;

70. á iarraidh go ndéanfaí ‘conarthaí 0 km’ a luacháil trí fhoráil a dhéanamh do chritéir 
fhabhracha do ghnólachtaí áitiúla, trí iasachtaí a fháil i ndáil leis sin ó reachtaíocht 
talmhaíochta Eorpach agus ó shlabhraí soláthair níos giorra; á iarraidh go mbeadh lucht 
ceaptha beartas in ann a bheith fabhrach do chonarthaí le FBManna áitiúla go pointe 
áirithe;

71. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé oibriú i gcomhar le riarthóirí náisiúnta chun 
margadh soláthair phoiblí Eorpach a chruthú, bunaithe ar thairiscintí meánmhéide a 
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ligeann do FBManna páirt a ghlacadh sa phróiseas soláthair, lena n-áirítear trí 
chonarthaí níos mó a roinnt ina mbaisceanna níos lú, agus inar féidir le fíor-iomaíocht 
chóir idir gníomhaithe margaidh a bheith ann, agus á thabhairt chun suntais gur gá an 
doiciméad aonair Eorpach maidir le soláthar (ESPD) a dhéanamh níos inrochtana do 
FBManna;

°

° °

72. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Foilsíodh an teachtaireacht ón gCoimisiún ‘Straitéis FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus 
dhigiteach’ an lá roimh do EDS éigeandáil COVID-19 a aithint mar phaindéim. Is é 
príomhchuspóir an rapóirtéara, dá bhrí sin, inneachar bunaidh na Teachtaireachta a thabhairt 
cothrom le dáta de réir na n-athruithe eacnamaíocha agus sóisialta a tugadh chun cinn leis an 
bpaindéim, agus anailís á déanamh, trí chur chuige pragmatach agus cuimsitheach, ar na 
dúshláin nua atá ag dul i bhfeidhm anois ar na 25 milliún FBM Eorpach atá ag feidhmiú sa 
mhargadh inmheánach faoi láthair. Ag an am céanna, tá sé ar intinn ag an rapóirtéir béim a 
leagan ar an ról ríthábhachtach atá ag FBManna go fóill, sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma, mar cholúin bhunúsacha do théarnamh eacnamaíoch iar-phaindéimeach na mór-
roinne.

Tuigtear go maith go raibh FBManna Eorpacha ag fás ar luas a bhí níos ísle cheana féin ar an 
meán ná mar a bhí ag iomaitheoirí neamh-AE, fiú sular bhris an phaindéim amach, mar gheall 
ar dhúshláin struchtúracha ilghnéitheacha agus dhomhainfhréamhaithe amhail rochtain 
theoranta ar chreidmheas, tearcchaipitliú agus mórmhoill ar íocaíochtaí. Is fada atá tionchar 
ag ualaí iomarcacha riaracháin ar acmhainneacht fáis FBManna ar fud an Aontais; de réir 
Shuirbhé Gnó Eurochambres 2019, is dúshlán mór iad na nósanna imeachta riaracháin do 
78 % ar a laghad de FBManna. Tá an hipir-rialáil ar leibhéil scanrúla i roinnt Ballstát, rud a 
chuireann bac ar iomaíochas FBManna, ní hamháin laistigh den timpeallacht ghnó náisiúnta 
ach laistigh de mhargadh inmheánach na hEorpa i gcoitinne freisin.

Ag an am céanna, tá méadú ag teacht ar an mbagairt ar iomaíochas FBManna agus fiú ar a 
marthanas, de dheasca foirmeacha iltaobhacha de chleachtais éagóracha iomaíochta, 
cleachtais a eascraíonn ó chineál domhandaithe an gheilleagair Eorpaigh agus go príomha ó 
ghníomhaíocht táirgeoirí neamh-AE a leanann de bheith ag brath ar chaighdeáin saothair agus 
chomhshaoil níos ísle, agus earraí nó seirbhísí á n-onnmhairiú chuig AE acu.

Dá bhrí sin, le micrifhiontair, fiontar beag agus fiontar meánmhéide a bheith á n-eisiamh de 
réir a chéile ó mhargaí náisiúnta gach Ballstáit, agus ó mhargadh inmheánach na hEorpa, bhí 
leibhéil éigeandála bainte amach dá bhrí sin i bhfad roimh thús phaindéim COVID-19, agus 
ba é ba chúis le creimeadh phríomhfhíochán gheilleagar na hEorpa.

Agus aird chuí á tabhairt ar na pointí criticiúla sin, ba cheart don Aontas straitéis nua-
aimseartha agus inmharthana a fhorbairt, ar straitéis í a chaithfidh a bheith in ann na dúshláin 
struchtúracha thuasluaite a shárú agus ag an am céanna déileáil go tapa agus go héifeachtach 
leis na bacainní nua breise a thugtar chun cinn leis an bpaindéim.

Ní mór do straitéis den sórt sin an príomhchuspóir a shaothrú, mar atá iomaíochas a fháil ar 
ais laistigh den mhargadh inmheánach agus sa chaidreamh trádála le tríú tíortha. Tá gá le 
bearta práinneacha go háirithe chun ualaí rialála a laghdú go suntasach (trí ghlacadh an 
phrionsabail ‘ceann amháin isteach, ceann amháin amach’, chun rochtain ar chistiú ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar chistiú ar leibhéal an Aontais i bhfoirm deontas seachas iasachtaí a 
fheabhsú, agus chun an bhearna dhigiteach a laghdú, bearna lena bhfuil céatadán i gceist go 
fóill ar cúis imní é do mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide Eorpacha.

Níor cheart go dtabharfaí buntáiste leis an nuálaíocht agus an digitiú do na fiontair sin amháin 
a bhfuil baint dhíreach ag a bpríomhréimse oibre leis an nuálaíocht; ina ionad sin, ba cheart go 
mbeadh rochtain éasca ag fiontair neamhdhigitiúla agus neamhnuálaíocha ar ionstraimí 
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cúnaimh agus airgeadais AE agus náisiúnta freisin, lena n-áirítear na fiontair siúd a oibríonn 
in lámhcheardaíocht thraidisiúnta, i seirbhísí sóisialta nó sa tionscal cruthaitheach, ar gá 
freisin uasghrádú digiteach a dhéanamh orthu chun a n-iomaíochas a chaomhnú.

Is féidir athrú struchtúrach a bhaint amach atá dírithe ar éiceachóras reachtach an Aontais a 
dhéanamh níos fabhraí do mhicrifhiontair, d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, ar an gcéad 
dul síos, tríd an gcur chuige ‘smaoinigh ar fhiontair bheaga ar dtús’ a leagan síos mar 
phrionsabal bunúsach i ndréachtú na reachtaíochta a bheidh ann amach anseo, agus trína 
choinneáil mar sin le linn an phróisis reachtaigh (lena n-áirítear le linn chéim an mheasúnaithe 
tionchair).

Ciallaíonn athrú struchtúrach atá fabhrach do mhicrifhiontair agus do FBManna go dtabharfaí 
cosaint freisin do mhicrifhiontair, d’fhiontair bheaga agus d’fhiontair mheánmhéide ar bhrú 
éagothrom na mórghníomhaithe sa mhargadh, laistigh den Aontas agus lasmuigh de. Dá bhrí 
sin, ní mór don Aontas agus d’údaráis náisiúnta a n-iarrachtaí a neartú chun micrifhiontair, 
fiontair bheaga agus mheánmhéide a chosaint ar aon mhí-úsáid a d’fhéadfadh grúpaí níos mó 
a bhaint as a gceannasacht. Ba cheart do na Ballstáit gníomhaíocht ghasta a dhéanamh freisin 
chun cosc a chur ar dhíchobhsú breise ar mhargadh an tsaothair, rud a bhfuil tionchar aige 
cheana féin ar shochaithe na hEorpa ó thaobh leibhéil dífhostaíochta níos airde agus ísliú ar 
chaighdeáin na gceart saothair.

Maidir le hiomaíochas na micrifhiontar, na bhfiontar beag agus na bhfiontar meánmhéide a 
chosaint laistigh de na margaí domhanda, ní mór d’institiúidí an Aontais úsáid réalaíoch a 
bhaint as ionstraimí cosanta trádála chun táirgeoirí agus tomhaltóirí na hEorpa a chosaint ar 
na samhlacha dírialáilte atá ag iomaitheoirí neamh-AE, agus dlús a chur le cur chun feidhme 
sásra éifeachtach teorann carbóin.

I bhfianaise na ndeacrachtaí nach bhfacthas a leithéidí riamh roimhe seo a bhaineann leis an 
gcéim shonrach sin i stair an Aontais, ní mór go mbeidh an Comhaontú Glas ina dheis 
inbhuanaithe do mhicrifhiontair, d’fhiontair bheaga agus d’fhiontair mheánmhéide, ó thaobh 
cost-éifeachtúlachta agus ó thaobh tráthchláir cur chun feidhme de, agus ba cheart go gcuirfí 
san áireamh leis neamhshiméadrachtaí na bearna iomaíochais atá ann cheana agus a chuireann 
bac ar chuideachtaí Eorpacha vis-a-vis iomaitheoirí tríú tíortha. I ndáil leis sin, beidh sé 
ríthábhachtach micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide agus a n-ionadaithe a bheith 
rannpháirteach i ngach céim den phróiseas reachtach, chun a áirithiú go mbeidh na fiontair sin 
ar aon dul le riachtanais eacnamaíocha agus shóisialta chomh maith le hacmhainneacht agus 
cumais iomaíochta na bhfiontar Eorpach sa mheántéarma go fadtéarmach.

Maidir leis na hionstraimí atá sa Phacáiste Téarnaimh, ní mór aird chuí a thabhairt ar an 
saobhadh sa Mhargadh Inmheánach a eascraíonn as úsáid mhíchothrom a bhaint as 
solúbthacht na Státchabhrach ar fud na mBallstát, agus níor cheart go mbainfeadh aon srianta 
a d’fhéadfaí a chur ar úsáid na n-acmhainní sin an bonn ón tionchar dearfach a mheastar a 
bheidh acu. Ní mór tús áite a thabhairt do dheontais thar iasachtaí, ionas nach n-iompróidh 
cúnamh airgeadais tuilleadh fiachais do stáit agus do ghnólachtaí.

Maidir leis an gcéad CAI eile, tá gá le measúnú cúramach chun tús áite a thabhairt do na cláir 
is fearr feidhmíochta, agus á chur san áireamh nach féidir spriocanna bunúsacha amhail 
simpliú, laghdú na mbacainní maorlathacha agus cumarsáid níos fearr a chur siar a thuilleadh 
má tá sé beartaithe ag an Aontas tacaíocht inláimhsithe a thabhairt do mhicrifhiontair, 
d’fhiontair bheaga agus d’fhiontair mheánmhéide Eorpacha.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THRÁDÁIL IDIRNÁISIÚNTA

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar straitéis nua do FBManna Eorpacha
(2020/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Geert Bourgeois

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde 
agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gurb oth léi an tionchar tromchúiseach a bhí ag paindéim COVID-19, 
géarchéim airgeadais dhomhanda 2008 agus an cur isteach breise a bheidh ar 
ghnólachtaí Eorpacha tar éis imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, ar nithe 
iad a mbíonn tionchar acu ar fad ar struchtúr na slabhraí luacha domhanda, trí chur 
isteach orthu nó fiú iad a stopadh; á iarraidh ar na Ballstáit an Treoir maidir le 
hÍocaíocht Dhéanach1 a chur chun feidhme go cuí i leith gach fiontair bhig agus 
mheánmhéide (FBManna), toisc go bhfuil siad i measc iad siúd is measa a dtéann 
géarchéim COVID-19 i bhfeidhm orthu; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán cuí a 
dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach maidir le hÍocaíocht Dhéanach; á iarraidh 
straitéis chomhsheasmhach a bheith ann do FBManna Eorpacha, i gcomhréir le 
Comhaontú Glas don Eoraip an Choimisiúin, chun ár ngeilleagair a athrú agus a n-
athléimneacht a neartú trí infheistíochtaí straitéiseacha chun tacú le FBManna; á 
mheabhrú go bhfuil beartas trádála oscailte de dhíth ar FBManna na hEorpa agus á 
iarraidh, maidir leis sin, ar an gCoimisiún bearta a dhéanamh chun a áirithiú go 
bhfanfaidh sreafaí trádála agus slabhraí luacha inbhuanaithe, lena n-áirítear bealaí 
trádála do thrácht lastais ar fud AE, oscailte agus go bhfuil bearta fadtéarmacha ann 
curtha chun feidhme chun bonn tionsclaíoch na hEorpa a neartú chun cur isteach ar 
shlabhraí soláthair a sheachaint, iomaíochas na hEorpa a chothabháil agus FBManna 
Eorpacha inbhuanaithe a chosaint bunaithe ar chreat díchill chuí; á chur in iúl gur geal 
léi an t-athbhreithniú ar bheartas trádála AE - príomhuirlis chun na dúshláin atá roimh 
FBManna sa trádáil idirnáisiúnta a shárú; ag moladh an Choimisiún as Cinneadh 
(AE) 2020/1101 an 23 Iúil 20202 a ghlacadh chun an tréimhse bailíochta ar fhaoiseamh 

1 IO L 48, 23.2.2011, lch. 1.
2 IO L 241, 27.7.2020, lch. 36.



PE653.858v02-00 26/81 RR\1219652GA.docx

GA

ó dhleachtanna ar allmhairí agus díolúine ó CBL ar allmhairiú a deonaíodh d’earraí a 
theastaíonn chun éifeachtaí ráig COVID-19 in 2020 a chomhrac, cinneadh a mhaolaíonn 
ualaí do FBManna Eorpacha; á iarraidh ar an gCoimisiún a straitéis FBManna don 
Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach a nuashonrú an 10 Márta 2020 chun oiriúnú do na 
himthosca nua;

2. á chur in iúl gur geal léi a straitéis FBManna thuasluaite agus á mheabhrú gurb iad 
25 milliún FBM na hEorpa cnámh droma gheilleagar AE, toisc go bhfostaíonn siad 
timpeall 100 milliún duine, a bhfuil 13 mhilliún díobh ag obair in onnmhairí, arb ionann 
iad agus níos mó ná leath de OTI na hEorpa, arb ionann iad agus 99 % de gnóthaí AE 
agus 66 % dá fhostaíocht, agus go gcuimsíonn siad 87 % d’onnmhaireoirí uile AE, cé 
nach n-onnmhairíonn ach 25 % de FBManna AE-bhunaithe ar chor ar bith agus go n-
onnmhairíonn cuid níos lú fós lasmuigh de AE; á mheabhrú go gcaithfidh feidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh, inbhuanaitheacht agus neodracht charbóin fanacht i measc 
chroíchuspóirí chláir AE chun a chur ar chumas FBManna leas a bhaint as an aistriú 
glas ó thaobh iomaíochais, laghdú costas agus cruthú post; á thabhairt chun suntais gur 
cheart aird chuí a thabhairt ar thimthriall na nuálaíochta agus ar theicneolaíochtaí nua 
atá ar fáil a bheith á n-imlonnú sa mhargadh; á chur i bhfáth go mbraitheann rathúnas an 
mhargaidh aonair ar chumas FBManna na hEorpa oiriúnú don chlaochlú in TF; ag 
aithint ról na micrifhiontar agus na ngnólachtaí nuathionscanta in úsáid teicneolaíochtaí 
nua; ag aithint a thábhachtaí atá sé reachtaíocht láidir, chomhsheasmhach agus intuartha 
a chothabháil i gcoitinne agus maidir le cearta maoine intleachtúla go sonrach, agus aird 
á tabhairt ar an bhfíoras nach gcosnaíonn ach 9 % de FBManna in AE a gcearta maoine 
intleachtúla; ag tabhairt dá haire nach FMBanna ach céatadán beag de ghnólachtaí a 
onnmhairíonn earraí lasmuigh de AE agus gur foinse fhéideartha thábhachtach iad na 
margaí domhanda do FBManna chun iomaíochas, fás eacnamaíoch agus nuálaíocht a 
threisiú; ag tabhairt dá haire go dtugann trádáil shaoráideach agus saoirse gluaiseachta 
tríd an margadh aonair an scála agus an taithí riachtanach do FBManna chun 
onnmhairiú lasmuigh de AE agus rochtain a fháil ar mhargaí inmhianaithe breise; á 
mheabhrú gurb é cuspóir an Ghnímh um Ghnólachtaí Beaga don Eoraip agus an 
phrionsabail ‘smaoinigh ar fhiontair bheaga ar dtús’ ná iomaíochas a mhéadú agus tacú 
le fiontraíocht;

3. á chur in iúl gur geal léi an fócas ar leith a leagann straitéis FBManna ar aistrithe 
dúbailte AE chuig geilleagar inbhuanaithe agus digiteach agus chun an t-ualach rialála 
do FBManna a laghdú agus a rochtain ar an margadh agus a rochtain ar mhaoiniú a 
fheabhsú; á chreidiúint go méadóidh iomaíochas domhanda na hEorpa ina iomláine trí 
dhíriú ar réitigh dhigiteacha agus nuálacha;

4. ag athdhearbhú a tacaíocht láidir don sprioc a cuireadh in iúl sa Chomhaontú Glas Sásra 
um Choigeartú Carbóin ar Theorainneacha (CBA) a thabhairt isteach; á iarraidh ar an 
gCoimisiún an tionscnamh sin a thabhairt ar aghaidh mar chuid dá Chlár Oibre do 2021; 
ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh sásra CBA mar bhunchloch don Eoraip 
chun neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050 agus go gcaithfidh sí, chun 
FBManna a chomhtháthú go gníomhach, foráil a dhéanamh do bhearta atá beartaithe go 
sonrach chun freastal ar a gcuid riachtanas;

5. á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí an Choimisiúin uirlisí ar leith a fhorbairt chun 
rochtain FBManna ar mhargaí tríú tíortha a éascú; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú go 
hiomlán le FBManna gach bacainn taraife agus neamhtharaife a shárú a choisceann 
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orthu rochtain a fháil ar mhargaí tríú tíortha; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé nósanna 
imeachta custaim comhchuibhithe agus simplithe a bheith ann chun cabhrú le 
micrifhiontair agus FBManna (MFBManna) dul isteach i margaí onnmhairíochta, mar 
go bhfeabhsóidh siad sin táirgiúlacht trí nuálaíocht a luathú agus iarmhairtí 
teicneolaíochta agus fios gnó a éascú; á chur in iúl gur geal léi gealltanas an 
Choimisiúin deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do FBManna trí chaibidlí FBManna a 
áireamh i ngach comhaontú saorthrádála (FTA), mar is léir ón gcomhaontú idir AE agus 
an tSeapáin agus sa chomhaontú nuachóirithe le Meicsiceo, agus ag cur béim ar an 
bhfíoras gur cheart iad sin a áireamh freisin nuair a dhéantar athbhreithniú ar FTAnna 
atá ann cheana; á mheabhrú don Choimisiún gur cheart go mbeadh constaicí coitianta ar 
MFBManna Eorpacha i ngach caibidil do FBManna i gcomhaontuithe trádála; á chur in 
iúl gur geal léi ceapachán an chéad Phríomh-Oifigigh Forfheidhmithe Trádála riamh ag 
an gCoimisiún agus ag cur béim ar a ról tábhachtach lena áirithiú go bhfaigheann 
FBManna an t-uasluach ó chomhaontuithe trádála AE; á iarraidh ar an gCoimisiún 
cuidiú le hualaí riaracháin agus rialála do FBManna a laghdú agus rómhaorlathas a 
ghearradh i bhfianaise thionchar díréireach na mbacainní trádála agus infheistíochta, 
costais riaracháin agus maorlathas ar FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le 
FBManna a dhíríonn ar theicneolaíochtaí agus nuálaíochtaí glasa agus atá ag 
onnmhairiú earraí agus seirbhísí chuig tríú tíortha cheana féin, agus ar an gcaoi sin na 
dálaí a chothú le haghaidh machaire comhréidh; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i 
gcomhar leis na Ballstáit chun FBManna a chur ar an eolas go gníomhach faoi 
dheiseanna trádála;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún a bheith níos gníomhaí ina thacaíocht do ghníomhaireachtaí 
onnmhairiúcháin náisiúnta agus réigiúnacha agus d’eagraíochtaí gnó FBManna ar 
leibhéal AE, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach chun lamháil do 
FBManna an bhearna faisnéise a shárú agus leas níos fearr a bhaint as comhaontuithe 
trádála; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, ina leith sin, go bhféadfadh an Coimisiún 
ardán idirnáisiúnaithe FBManna a bhunú chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn 
agus chun cúnamh teicniúil a sholáthar do FBManna chun rochtain a fháil ar mhargaí 
nua; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh tástáil geilleagair chiorclaigh a bheith san 
áireamh san ardán sin; á mheabhrú go bhfuil ról ríthábhachtach ag Toscaireachtaí AE 
maidir le tacú le FBManna trí aghaidh a thabhairt ar a gcuid fiosruithe agus ar na 
deacrachtaí praiticiúla atá rompu mar gheall ar chur chun feidhme FTAnna;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún sainiúlachtaí FBManna a chur san áireamh i ngach réimse 
den chaibidlíocht trádála agus infheistíochta, lena n-áirítear iad siúd atá dírithe ar 
chaibidlí soláthair phoiblí i gcomhaontuithe trádála, ar cheart dóibh rannpháirtíocht 
FBManna a éascú; á chur in iúl gur geal léi fógra an Choimisiúin go seolfaidh sé 
tairseach faisnéise nua chun FBManna a chur ar an eolas níos fearr faoi bheartais trádála 
agus chun faisnéis mhionsonraithe a sholáthar faoi nósanna imeachta custaim agus na 
foirmiúlachtaí le haghaidh onnmhairiú chuig tríú tíortha; á iarraidh an gCoimisiún 
teagmháil a dhéanamh le gnólachtaí a luaithe is féidir agus tairseacha faisnéise nua á 
mbunú nó na cinn atá ann cheana á bhfeabhsú chun a áirithiú go bhfuil faisnéis an-
phraiticiúil ag FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún beart a dhéanamh dá chuspóir 
uirlis féinmheasúnaithe le haghaidh rialacha tionscnaimh agus anailíse saolré a 
sheoladh, ar ni í ar cheart díriú go sonrach uirthi ó thaobh mheasúnú riosca chun cabhrú 
le FBManna a mheas an mbaineann táirge leas as roghanna faoi chomhaontú trádála ar 
leith agus conas is féidir leo leas a bhaint as éagsúlú straitéiseach na slabhraí soláthair; 
ag athdhearbhú, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá rialacha tionscnaimh sruthlínithe 
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agus simplithe; ag athdhearbhú, thairis sin, a thábhachtaí atá rialacha soiléire maidir le 
sreafaí sonraí trasteorann chun cuspóirí straitéis dhigiteach AE a bhaint amach; ag 
tabhairt chun suntais a thábhachtaí atá caibidlíocht iltaobhach leanúnach EDT maidir le 
ríomhthráchtáil; á iarraidh sraith chuimsitheach uaillmhianach rialacha a bheith ann 
chun saorshreabhadh sonraí thar theorainneacha a éascú agus caighdeáin cosanta sonraí 
AE a ráthú, agus chun aghaidh a thabhairt ar bhacainní trádála digití lena n-áirítear 
riachtanais logánú sonraí agus a áirithiú gur féidir le gnóthais, go háirithe FBManna, dul 
san iomaíocht go domhanda ar mhachaire comhréidh; ag athdhearbhú go mbeidh ról 
ríthábhachtach ag FBManna maidir le teicneolaíochtaí agus gnólachtaí sonraíbhunaithe 
a mhéadú; ag cur béim ar an ngá atá ann idir-inoibritheacht agus rochtain ar shonraí ar 
fud an domhain a chur chun cinn chun an leas is fearr is féidir a bhaint as próisis éagsúla 
sa trádáil idirnáisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún rochtain FBManna ar thairiscintí 
poiblí a éascú agus a bheartas soláthair phoiblí a chur san áireamh sna spriocanna a 
leagtar amach sa Mhargadh Glas, amhail geilleagar ciorclach a chur chun cinn agus 
athléimneacht slabhraí soláthair le haghaidh earraí poiblí a mhéadú;

8. á mheabhrú go bhfuil rochtain ar mhaoiniú bunriachtanach do FBManna ós rud é go 
bhfuil sé níos deacra rochtain a fháil ar mhaoiniú i mBallstáit áirithe ná Ballstáit eile; á 
iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an mbearna rochtana airgeadais sin 
agus a áirithiú go mbeidh FBManna in iomaíocht ar mhachaire comhréidh; á iarraidh ar 
an mBanc Eorpach Infheistíochta aird ar leith a thabhairt ar FBManna, agus a bheartais 
á sainiú; ag tarraingt aird ar leith ar FBManna, a bhfuil cistiú, cúnamh teicniúil agus 
ualach rialála nach bhfuil chomh trom sin de dhíth orthu chun cuspóirí an Mhargaidh 
Ghlais agus an digitithe a chomhlíonadh chun leanúint de bheith iomaíoch; ag tarraingt 
aird ar an ngá atá le dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an gcomhaontú éascaithe 
infheistíochta agus leis an Treoir maidir le ríomhthráchtáil3 agus chun leanúint den obair 
ar chomhaontú iltaobhach seirbhísí; ag cur béim ar an bhfíoras go dtugtar roinnt 
buntáistí do FBManna leis an digitiú, amhail deiseanna nua a chur ar fáil chun seirbhísí 
digiteacha nó táirgí digiteacha a thairiscint agus rochtain níos fearr ar an margadh a chur 
ar fáil, agus ag an am céanna á chur i bhfios go láidir go bhfuil tacaíocht ag teastáil fós ó 
FBManna chun rochtain a fháil ar mhaoiniú, ar fhaisnéis, ar scileanna agus ar 
theicneolaíocht; ag tabhairt dá haire gur gá don Choimisiún deireadh a chur le bacainní 
ar fhás glas agus ar éiceanuálaíocht do FBManna chun a áirithiú gur deis eacnamaíoch é 
an Margadh Glas; á iarraidh go bhféachfar le rochtain FBManna ar mhaoiniú a éascú, a 
mhéid is féidir, lena n-áirítear rochtain éasca ar chistiú taighde agus forbartha agus 
tacaíocht theicniúil fheabhsaithe a sholáthar, d’fhonn dlús a chur leis an gclaochlú glas 
agus digiteach agus leas a bhaint as; 

9. á iarraidh ar an gCoimisiún ionstraimí coimirce agus cosanta trádála an Aontais a chur 
chun feidhme go héifeachtach chun cosaint níos fearr a thabhairt do thionsclaíocht na 
hEorpa, go háirithe nuair a dhéanann sé difear d’earnálacha ina bhfuil tromlach na 
FBManna; á aithint go bhfuil dúshláin gan choinne gan fasach os comhair an domhain, 
ar dúshláin iad a bhfuil gá le plean uile-Aontais chun athlonnú cliste a dhéanamh agus 
earnálacha straitéiseacha áirithe, línte soláthair a éagsúlú agus neamhspleáchas 
straitéiseach oscailte mar chuid den straitéis do FBManna Eorpacha; ag cur béim ar an 
ngá le coimircí sóisialta láidre agus le cuimsiú sóisialta i straitéis FBM i gcomhthéacs 

3 IO L 178, 17.7.2000, lch. 1.
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na trádála; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le díriú ar chur chun feidhme agus ar 
fhorfheidhmiú chomhaontuithe trádála AE chun cosaint a thabhairt i gcoinne sáruithe ar 
rochtain ar an margadh agus ar ghealltanais trádála agus forbartha inbhuanaithe araon, 
agus ar an gcaoi sin aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar shaobhadh margaidh agus a 
áirithiú nach gcuirfear FBManna faoi mhíbhuntáiste iomaíoch; ag tathant ar an 
gCoimisiún, i ndáil leis sin, feabhas a chur ar ról Dheasc Chabhrach um Chosaint 
Trádála FBManna chun tacaíocht a mhéadú tuilleadh do FBManna maidir le rochtain a 
fháil ar ionstraimí cosanta trádála agus feabhas a chur ar chumarsáid maidir leis na 
huirlisí atá ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar allmhairí a thrádáiltear go héagórach; ag 
cur béim ar an Tuarascáil Speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa i mí Iúil 20204, inar 
cuireadh in iúl go bhfuil ualach suntasach riaracháin ar na páirtithe lena mbaineann in 
imscrúduithe cosanta trádála, gur gá iad a dhéanamh ó thaobh an dlí de; ag tabhairt 
rabhaidh, áfach, nach raibh tacaíocht do FBManna chun rochtain a fháil ar nósanna 
imeachta cosanta trádála leordhóthanach agus nach bhfuil go leor ionstraimí cosanta 
trádála á gcur chun cinn i ngach earnáil de thionscal na hEorpa; ag tathant ar an 
gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, cúnamh agus for-rochtain a mhéadú do FBManna go 
háirithe; á iarraidh ar an Aontas Eorpach aird a thabhairt ar leasanna na slándála agus an 
oird phoiblí maidir le hinfheistíocht dhíreach choigríche agus éadálacha agus iad sin a 
chomhcheangal le sásra comhordúcháin uile-AE um scagadh, go háirithe i gcás 
earnálacha straitéiseacha; ag tathant ar an gCoimisiún feasacht níos mó a mhúscailt i 
measc geallsealbhóirí maidir le hionstraimí cosanta trádála agus a thacaíocht do 
FBManna a mhéadú maidir lena rochtain ar na hionstraimí sin a éascú; á iarraidh, i ndáil 
leis sin, go gcuirfidh an Coimisiún sásra níos inrochtana ar fáil do FBManna chun a 
gcuid gearán a chur isteach i gcásanna cleachtas éagórach trádála; á iarraidh ar an 
gCoimisiún bearta a fhorchur chomh tapa agus is féidir in imscrúduithe ina bhfuil 
FBManna feiceálach;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint dá iarrachtaí tacú le MFMBanna, ag díriú go 
sonrach orthu siúd atá faoi stiúir ban, agus bearta á dtabhairt isteach aige ina leith sin; á 
iarraidh ar AE agus ar na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar imthosca speisialta 
MFBManna atá faoi stiúir ban, agus deasca cabhracha onnmhairithe á mbunú acu, leas a 
bhaint as na féidearthachtaí a fhógraíonn CSTanna, agus seirbhísí, teicneolaíochtaí agus 
bonneagair (amhail rochtain ar an idirlíon) a neartú, ar nithe iad a bhfuil tábhacht ar 
leith ag baint leo maidir le cumhachtú eacnamaíoch na mban agus MFBManna atá faoi 
stiúir ban; á iarraidh ar an gCoimisiún cuidiú le comhpháirtíochtaí a chur ar bun idir 
banfhiontraithe in AE agus a gcomhghleacaithe i dtíortha atá i mbéal forbartha;

11. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin prionsabal ceann amháin isteach, 
ceann amháin amach a thabhairt isteach, agus dlíthe nua á mbunú, arbh é an chéad 
chéim é chun srian a chur le bonn na rialála nua agus chun an rómhaorlathas a laghdú, 
ach á mheabhrú nach ndéanann sé ach an status quo a choinneáil– rud arb uaillmhian 
neamhleor é; á iarraidh go mbeidh níos mó soiléireachta ann maidir leis an gcaoi a 
bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún an prionsabal sin a chomhtháthú ó thaobh an 
bheartais trádála de;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún treochlár a chur i láthair chun laghdú a dhéanamh ar 30 % ar 
a laghad de na rialacha agus de na rialacháin atá as dáta agus a dhéanann difear do 

4 Tuarascáil Speisialta Uimh. 17/2020 dar teideal ‘Ionstraimí cosanta trádála: tá an córas chun cuideachtaí AE a 
chosaint ar allmhairí dumpáilte nó fóirdheonaithe ag feidhmiú go maith’.
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FBManna, chun ualaí riaracháin agus brú costais a laghdú, iomaíochas a chur chun cinn 
agus fíorthionchar a imirt chun go mbeidh FBManna in ann fás agus a bheith rathúil in 
AE.
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6.10.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar straitéis nua do FBManna Eorpacha
(2020/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Atidzhe Alieva-Veli

MOLATAÍ

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um 
Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo 
a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go sainmhínítear micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) 
sa mholadh ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 (C(2003)1422);

B. de bhrí gur FBManna iad 99 % de ghnólachtaí na hEorpa; de bhrí gurb ionann agus 50 
% d’OTI an Aontais iad agus go bhfostaítear thart ar 100 milliún duine iontu1, arb 
ionann iad agus dhá thrian de na poist ar fad san earnáil phríobháideach, rud a fhágann 
gurb iad cnámh droma geilleagar na hEorpa, iad agus á gcur i measc na 
bpríomhghníomhaithe maidir le tarraingteacht na gcríoch a chothú agus éiceachórais 
straitéiseacha thionsclaíocha a fhorbairt;

C. de bhrí go gcuireann FBManna dhá phost as gach trí phost ar fáil, go gcuireann siad 
deiseanna oiliúna ar fáil ar fud na réigiún agus na n-earnálacha, lena n-áirítear d’oibrithe 
ar bheagán oiliúna, agus go dtacaíonn siad le leas na sochaí, lena n-áirítear i gceantair 
iargúlta agus i gceantair thuaithe2;

D. de bhrí go bhfuil easpa ollmhór infheistíochta ag FBManna Eorpacha, a mheastar a 
bheith idir EUR 20 billiún agus EUR 35 bhilliún, in ainneoin thacaíocht AE agus a 
Bhallstát;

E. de bhrí go bhfuil ar FBManna aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ollmhór mar thoradh ar 
ghéarchéim COVID-19 agus go gcaithfidh a lán acu aghaidh a thabhairt ar bhaol 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
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féimheachta;

F. de bhrí gur chuir an Coimisiún gealltanais chun cinn ina straitéis d’fhiontair bheaga 
agus mheánmhéide a foilsíodh i mí an Mhárta 2020 (COM(2020)0103);

G. de bhrí go bhfuil nósanna imeachta riaracháin agus dlíthiúla casta ina mbac suntasach ar 
FBManna maidir lena ngnó a dhéanamh níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní de;

H. de bhrí go dtuairiscíonn os cionn 70 % de na gnólachtaí rochtain ar dhaoine tréitheacha 
mar bhac ar infheistíocht nua ar fud AE-103; de bhrí gurb í infhaighteacht ball foirne 
oilte agus bainisteoirí a bhfuil taithí acu anois an fhadhb is práinní atá ag FBManna in 
AE thar na blianta4; de bhrí go bhfuil an ganntanas scileanna an-ghéar i ndáil le digitiú 
agus teicneolaíochtaí nua, ós rud é nach bhfuil ach scileanna digiteacha ísle ag 35 % den 
lucht saothair nó nach bhfuil scileanna digiteacha ar bith acu;

1. á chur i bhfios go láidir gur rannchuidigh FBManna go cinntitheach, lena n-áirítear 
gnólachtaí teaghlaigh, leis an nuálaíocht, lena n-áirítear le nuálaíocht shóisialta, le 
cruthú post, agus le margadh saothair cuimsitheach athléimneach a thógáil, i réigiúin 
trasteorann freisin, agus le borradh a chur faoi infheistíochtaí, iomaíochas, fiontraíocht 
agus fás inbhuanaithe; ag cur in iúl gur cúis mhór imní di an méadú atá ag teacht ar rátaí 
dífhostaíochta san Aontas agus an baol go gcaillfidh na milliúin daoine a bpost mar 
thoradh ar ghéarchéim COVID-19, go háirithe laistigh de na grúpaí sóisialta is leochailí, 
agus gur cúis mhór imní di na deacrachtaí ollmhóra atá ag FBManna mar gheall ar an 
ngéarchéim sin; á aithint go bhfuil fadhbanna tromchúiseacha leachtacha ag FBManna 
faoi láthair; á thabhairt chun suntais, sa chomhthéacs sin, go bhfuil gá práinneach ann 
rochtain ar chistiú a éascú agus bearta gearrthéarmacha agus fadtéarmacha a dheanamh 
chun tacú le FBManna, agus téarnamh á dhéanamh; á chur i bhfios go láidir thairis sin 
gur cheart, leis sin, maoiniú inbhuanaithe spriocdhírithe a chur ar fáil chun an bhearna 
infheistíochta atá ann faoi láthair a líonadh agus chun atreisiú a dhéanamh ar 
athléimneacht FBManna agus ar a n-acmhainneacht chun bogadh i dtreo réitigh níos 
digití agus níos inbhuanaithe, níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní de, níos ciorclaí agus 
níos neodraí ó thaobh na haeráide de, lena n-éascófar cur chun feidhme rathúil an chláir 
oibre dhigitigh, an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus an aistrithe chóir lena 
mbaineann agus lena ndaingneofar tionscail agus seirbhísí straitéiseacha na hEorpa, lena 
spreagfar an geilleagar, lena dtabharfar tacaíocht don fhostaíocht agus lena n-áiritheofar 
nach bhfágfar aon duine ar leataobh;

2. á chur i bhfáth go bhfuil ról tábhachtach ag FBManna maidir le fás atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil, na sochaí agus an gheilleagair de a áirithiú; 

3. á mheas go dtugann forbairt an gheilleagair chiorclaigh deis do FBManna trí phoist agus 
margaí nua a chruthú, chomh maith le héifeachtúlacht mhéadaithe ó thaobh gnó de;

4. á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh reachtaíocht an Aontais a bheith fabhrach do 
FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún ‘tástáil FBM’ a chur i bhfeidhm go dian, rud a 
chuideodh le ‘Tús Áite d’Fhiontair Bheaga’ a chur chun feidhme chun acmhainneacht 
iomlán mhargadh aonair AE a bhaint amach; ag tacú le pleananna an Choimisiúin 
toscaire FBM de chuid AE a cheapadh chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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agus ar réitigh a bhaineann le FBManna agus chun iad a éascú;

5. á chur in iúl gur geal léi go dtugann straitéis FBM an Choimisiúin aghaidh ar na 
hiarrachtaí simplithe mar cheann de thrí bhunchloch d’obair AE le FBManna; á mheas 
gur réamhriachtanas tábhachtach é an rómhaorlathas a laghdú ionas go mbeidh an 
geilleagar in ann téarnamh, nuáil agus an t-aistriú a dhéanamh, i measc nithe eile, chuig 
táirgeadh atá cliste ó thaobh na haeráide de, chomh maith le bheith ina réamhriachtanas 
d’iomaíochas chuideachtaí an Aontais;

6. á mheas, i bhfianaise an ghá atá ann tacú le téarnamh eacnamaíoch tapa agus cruthú post 
feabhsaithe, gur bunchloch den straitéis nua do FBManna Eorpacha é deireadh a chur le 
gach ualach rialála nach bhfuil gá leis, trí mheasúnú a dhéanamh go rialta ar cheanglais 
riaracháin, agus trí shimpliú na rialacha maidir le rochtain ar mhaoiniú do FBManna 
agus do dhaoine atá féinfhostaithe go fírinneach; á thabhairt chun suntais gur fearr is 
féidir éifeachtúlacht agus cobhsaíocht na timpeallachta rialála a bhaint amach trí 
rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta sa phróiseas cinnteoireachta;

7. á thabhairt chun suntais go gcaithfear aird ar leith a thabhairt ar bheartas agus ar na 
bearta a ghabhann leo i dtaobh FBManna atá ag dul i mbun aistrithe inbhuanaithe agus 
digiteacha; á chur i bhfáth go bhfuil béim curtha ag paindéim COVID-19 ar a 
thábhachtaí atá réitigh dhigiteacha, go háirithe teilea-obair, mar go gcuireann siad 
deiseanna iomadúla ar fáil, lena n-áirítear deiseanna feabhsaithe fostaíochta do dhaoine 
faoi mhíchumas, go ndéanann iad laghdú ar astaíochtaí CO2 a bhaineann leis an 
gcomaitéireacht laethúil, go gcruthaíonn siad patrúin sholúbtha d’eagraíocht oibre, 
cothromaíocht oibre is saoil níos fearr agus deiseanna do FBManna feabhas suntasach a 
chur ar a dtáirgiúlacht, ar bhainistiú gnó agus ar athléimneacht, ach, ag an am céanna, 
go bhfuil cúis imní ag baint leo maidir le príobháideachas agus sláinte agus 
sábháilteacht ceirde; á iarraidh ar an gCoimisiún creat reachtach a mholadh lena leagfar 
síos caighdeáin agus coinníollacha íosta coiteanna soiléire le haghaidh cianobair san 
Aontas, chun sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint, agus, ag an am céanna, tacú 
le táirgiúlacht agus iomaíochas FBManna Eorpacha;

8. á mheas, thairis sin, go bhfuil gá le tráthchlár uaillmhianach chun comhchuibhiú a 
dhéanamh ar ghnéithe digiteacha an mhargaidh aonair agus chun réitigh r-Rialtais a 
chothú; á iarraidh go ndéanfaí caighdeánú agus digitiú ar nósanna imeachta agus 
foirmeacha riaracháin, a chuideoidh le FBManna san fhadtéarma;

9. á chur i bhfáth gur cheart leibhéal leordhóthanach cistiúcháin a ráthú do chláir atá 
ríthábhachtach d’iomaíochas agus d’fhorbairt FBManna, ar cláir iad atá san áireamh sa 
chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) eile;

10. á mheas gur cheart ionstraimí téarnaimh AE agus na cláir ábhartha CAI a úsáid go 
hiomlán chun scéimeanna náisiúnta a chomhlánú, chun tacú le FBManna, go háirithe 
sna hearnálacha agus sna réigiúin is mó a ndéanann an phaindéim difear dóibh, lena n-
áirítear FBManna atá gníomhach i réigiúin teorann a ndearna dúnadh na dteorainneacha 
idir na Ballstáit difear mór dóibh, chun poist, ioncam agus fios gnó a chaomhnú, agus 
chun a ndícheall a dhéanamh neamhspleáchas straitéiseach tionsclaíoch, nuálaíocht agus 
ceannaireacht theicneolaíoch an Aontais a áirithiú; á mheabhrú ina theannta sin, nach 
mór do na hionstraimí sin rannchuidiú le cuspóirí na forbartha inbhuanaithe a bhaint 
amach agus le prionsabail Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus Chomhaontú Pháras 
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a chur chun feidhme;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún comhlántacht a áirithiú idir cuspóirí Straitéis FBM na 
hEorpa, an plean gníomhaíochta nua don gheilleagar ciorclach, an clár oibre 
nuashonraithe scileanna don Eoraip agus straitéis tionsclaíochta na hEorpa; á iarraidh, 
thairis sin, ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit comhordú níos fearr a dhéanamh ar na 
hionstraimí éagsúla cistiúcháin do FBManna;

12. á mheabhrú, sa chomhthéacs sin a thábhachtaí atá cúnamh teicniúil do FBManna agus 
do dhaoine féinfhostaithe, go háirithe sa chéad chéim de chur chun feidhme na gcistí 
agus na gclár Eorpach;

13. á thabhairt chun suntais gur cheart do straitéis FBM rochtain FBManna ar mhaoiniú a 
éascú, fiú amháin i gcás tionscadal an-bheag agus uirlisí atá oiriúnach le haghaidh 
sluachistiúcháin; á iarraidh, sa chomhthéacs sin, ar na Ballstáit feabhas a chur ar an 
rochtain ar chreidmheasanna ar scála níos lú;

14. á chur i bhfios go láidir gur gá d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide rochtain a bheith 
acu ar thairiscintí soláthair phoiblí, ós rud é go gcuirfidh soláthar poiblí deis ar fáil chun 
borradh a chur faoin téarnamh; ag cur i bhfáth, sa chomhthéacs sin, gur cheart dul i 
ngleic le critéir roghnúcháin mhíchothroma;

15. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh gníomhaíochtaí a bhaineann le FBManna ag 
croílár bheartais agus thionscnamh AE, go háirithe iad siúd a bhaineann leis an 
téarnamh eacnamaíoch, agus aistrithe digiteacha agus glasa, agus gur cheart dóibh dul 
bonn ar bhonn le bearta chun fiontraíocht a chur chun cinn agus chun gach oibrí a 
chosaint; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, gur gá a áirithiú go n-urramófar prionsabal na 
córa comhionainne d’oibrithe agus dálaí córa oibre agus fostaíochta do chách, lena n-
áirítear oibrithe taistil;

16. á chur i bhfáth gur gá an rochtain atá ag FBManna agus ag daoine féinfhostaithe ar an 
margadh aonair a éascú tuilleadh agus soghluaisteacht an lucht saothair a chur chun 
cinn; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil comhordú maith idir na Ballstáit agus réigiúin 
ríthábhachtach chun a áirithiú go gcosnófar FBManna agus daoine féinfhostaithe atá 
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí trasteorann, chomh maith le hoibrithe trasteorann, 
séasúracha, imeallchríche agus oibrithe ar postú; á iarraidh go ráthófar go mbeidh 
rochtain ag cuideachtaí, ag daoine féinfhostaithe agus ag oibrithe ar fhaisnéis shoiléir 
thrédhearcach maidir leis na rialacha a chaithfidh siad a urramú agus maidir leis na 
cearta atá acu, lena n-áirítear trí thairseacha ilfhreastail ar líne;

17. á mheas go bhfuil feabhsú agus cur chun feidhme rialacha AE maidir le córais slándála 
sóisialta bunriachtanach ar mhaithe le soghluaisteacht an lucht saothair agus oibrithe a 
chosaint, go háirithe na hoibrithe sin i staideanna neamhchinnte; á chur i bhfios go 
láidir, i ndáil leis sin, gur gá teacht ar chomhaontú gasta cothrom maidir le 
hathbhreithniú a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 agus ar Rialachán (CE) 
Uimh. 987/2009 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún Uimhir Slándála Sóisialta Eorpach a thabhairt isteach, 
deimhneacht dhlíthiúil a chur ar fáil d’oibrithe agus obair gnólachtaí, go háirithe 
FBManna a sholáthraíonn seirbhísí trasteorann, a éascú, cleachtais 
fochonraitheoireachta a rialú go héifeachtach agus calaois shóisialta a chomhrac; sa 
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chomhthéacs sin, ag tathant ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar dlí an Aontais a chur 
chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go cuí chun saorghluaiseacht agus cosaint shóisialta 
oibrithe a éascú, chomh maith le soláthar seirbhísí trasteorann a éascú, agus, ar an gcaoi 
sin, machaire comhréidh a áirithiú sa mhargadh aonair;

19. á mheabhrú gur ceart bunúsach atá lárnach don mhargadh aonair í saorghluaiseacht 
oibrithe; á mheabhrú, thairis sin, a thábhachtaí atá sé soghluaisteacht an lucht saothair a 
chothú ar fud na hEorpa; á chur i bhfáth, cé go ndearnadh sraith thábhachtach beart 
chun tacú le cuideachtaí, agus iad ag freagairt do ráig an choróinvíris, nach mór díriú go 
sonrach anois ar éifeachtaí fadtéarmacha na géarchéime a mhaolú;

20. á mheabhrú nach mór an ceart a bheith ag gach oibrí sa mhargadh aonair an leibhéal 
cosanta is airde is féidir a bheith acu maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an obair, 
gan beann ar mhéid na cuideachta a fhostaíonn iad, ar an áit fostaíochta ná ar an 
mbunchonradh atá acu;

21. á iarraidh go gcuirfear bearta sláinte agus sábháilteachta san ionad oibre i bhfeidhm go 
córasach agus á chur in iúl gur geal léi na treoirlínte ón nGníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) agus pointe 8 den Ráiteas ón 
gCoimisiún tar éis chur i láthair Threoir (AE) 2020/739 ón gCoimisiún maidir le 
hionfhabhtú a chosc agus cosaint do shláinte agus sábháilteacht oibrithe atá, nó ar féidir 
iad a bheith, neamhchosanta ag an obair ar SARS-CoV-25; á mheas gur cheart treoirlínte 
den sórt sin, lena n-áirítear treoracha i scríbhinn, a fhorbairt tuilleadh agus a bheith 
bunaithe ar chomhairliúcháin rialta leis na geallsealbhóirí ábhartha, chun freagairt 
chomhordaithe agus éifeachtúil a thabhairt i gcás bagairtí trasteorann ar shláinte an 
phobail sa todhchaí;

22. á mholadh do na Ballstáit feasacht a mhúscailt maidir le sábháilteacht agus sláinte 
ceirde agus gach beart is gá a dhéanamh chun sábháilteacht agus sláinte oibrithe a 
áirithiú, lena n-áirítear trí chigireachtaí, i gcás inar gá agus nuair is gá; á mheas go 
bhfuil cosaint speisialta dlite do FBManna a fhostaíonn oibrithe séasúracha agus 
trasteorann;

23. á chur i bhfáth go bhfuil gá lena a áirithiú go gcuirfear prótacail sláinte chun feidhme go 
héifeachtúil agus go mear, mar aon lena gcur i bhfeidhm ag oibrithe sna hearnálacha 
gairme éagsúla, go háirithe trí oiliúint sa láthair oibre;

24. ag feitheamh leis an togra ón gCoimisiún maidir leis an straitéis nua um shábháilteacht 
ceirde agus an straitéis fholláin do 2021-2027, arb é atá ann an fhís maidir le gortuithe 
agus galair neamh-mharfacha agus tromchúiseacha a bhaineann leis an obair a chur san 
áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le 
Sláinte agus Sábháilteacht ag an Obair;

25. ag aithint chás sonrach na FBManna maidir le bearta reachtúla sláinte agus 
sábháilteachta a chur chun feidhme ar leibhéal na cuideachta; á chur i bhfios go láidir go 
bhfuil ardú feasachta, malartú dea-chleachtas, comhairliúchán, treoracha soláimhsithe 
don úsáideoir agus ardáin ar líne fíorthábhachtach chun cabhrú le FBManna na 
ceanglais rialála a chomhlíonadh; á chur in iúl gur geal léi measúnú riosca 
idirghníomhach ar líne EU-OSHA (OiRA), chomh maith le ríomhuirlisí eile sna 

5 OJ C 212, 26.6.2020, lch. 8.
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Ballstáit arb é is aidhm dóibh comhlíonadh agus cultúr coisctheach a chur chun cinn, go 
háirithe i micrifhiontair agus i bhfiontair bheaga;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go bhfuil an ceart ag oibrithe chun faisnéise, 
comhairliúcháin agus rannpháirtíochta, agus an prionsabal sin a áireamh sa straitéis 
FBM; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le rannpháirtíocht fhóinteach na n-oibrithe 
agus a n-ionadaithe ar leibhéal na gcuideachtaí, agus i ndáil le cinntí maidir le 
dícharbónú agus digitiú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá idirphlé sóisialta éifeachtach 
agus gur gá na comhpháirtithe sóisialta a neartú, cumhdach cómhargála a leathnú agus 
bearta a dhéanamh chun dlús ard ceardchumann agus comhlachas fostóirí a chur chun 
cinn i gcomhthéacs na straitéise nua FBM;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú go práinneach le gnólachtaí, go 
háirithe FBManna, trí ualaí riaracháin nach bhfuil gá leo a laghdú agus tríd an rochtain 
atá ag FMBanna ar leachtacht a éascú; á chur in iúl gur geal léi, ina leith sin, an 
ionstraim le haghaidh Tacaíocht Shealadach chun Rioscaí Dífhostaíochta a mhaolú i 
gcás Éigeandála (SURE) a mhol an Coimisiún; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit a áirithiú go mbeidh roghanna eile maoiniúcháin, amhail comhair 
chreidmheasa agus infheisteoirí cothromais phríobháidigh, ar fáil do FBManna; á 
iarraidh go mbunófar cláir forbartha acmhainní, laistigh den phlean téarnaimh, lena 
ndíreofar ar chabhrú le FBManna, go háirithe micrifhiontair agus fiontair bheaga agus 
mheánmhéide, chun a ngnólachtaí a athrú go dtí na margaí atá buailte ag COVID-19;

28. á chur in iúl gur geal léi an faoiseamh airgeadais arna sholáthar ag an gCoimisiún chun 
poist a shábháil tríd an ionstraim SURE agus á chreidiúint go bhféadfadh Scéim 
Athárachais Dífhostaíochta na hEorpa a bheith ina huirlis bhreise chun gabháil leis an 
aistriú cóir chuig geilleagar ciorclach, a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de agus 
digiteach, agus chun cur le hathléimneacht gheilleagar na hEorpa agus FBManna 
Eorpacha go háirithe; ag feitheamh leis an togra ón gCoimisiún mar a d’fhógair 
Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen ina leith sin;

29. á chur i bhfáth nach ceadmhach do bheartais atá dírithe ar FBManna agus gnólachtaí 
nuathionscanta deiseanna a chur ar fáil do ghnólachtaí chun dul timpeall ar na rialacha 
atá ann cheana, cosaint oibrithe agus tomhaltóirí a laghdú, nó an riosca maidir le calaois 
chorparáideach, gníomhaíochtaí coiriúla agus cuideachtaí bosca litreach a mhéadú; á 
mheabhrú gur dhiúltaigh an Pharlaimint don togra conspóideach ón gCoimisiún maidir 
le ríomhchárta Eorpach seirbhísí i ndáil leis sin;

30. á chur i bhfáth gur bunphrionsabal den mhargadh aonair í an iomaíocht chóir; ag 
tabhairt rabhaidh go bhfuil sodar go grinneall ann ó thaobh caighdeáin fostaíochta, 
slándála sóisialta agus chánachais, lena n-áirítear trí shocruithe saorga, go mór i 
gcodarsnacht leis an iomaíocht chóir bunaithe ar fhorbairt ardcháilíochta agus 
inbhuanaithe; á chur i bhfios go láidir go bhfuil dumpáil shóisialta chun dochair 
d’oibrithe, do thomhaltóirí agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide atá géilliúil don 
dlí ar an gcéad dul síos;

31. á thabhairt chun suntais go ndéanann iomaíocht éagórach sa mhargadh aonair damáiste 
do chuideachtaí atá géilliúil don dlí, go háirithe FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit bearta cinntitheacha a dhéanamh chun dul i ngleic le hiomaíocht 
éagórach, lena n-áirítear obair neamhdhearbhaithe; á chur i bhfáth, thairis sin, gur cheart 
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aghaidh a thabhairt ar an iomaíocht éagórach sa gheilleagar digiteach;

32. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go mbeadh beartais chánach do 
FBManna i bhfabhar forbairt inbhuanaithe agus cruthú post ardcháilíochta;

33. á chur i bhfios go láidir gur féidir le hardteicneolaíochtaí suaiteacha, mar shampla 
blocshlabhra agus intleacht shaorga (IS) néalríomhaireacht agus ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta (HPC), borradh a chur faoi iomaíochas FBManna; á chur i bhfáth go 
bhfuil gá le feasacht a mhúscailt maidir le móracmhainneacht na réiteach atá bunaithe ar 
IS agus maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo; ag cur béim ar an ngá 
atá le taighde a dhéanamh ar na hathruithe sochaíocha atá ann de bharr IS; á iarraidh ar 
AE tacú le haistrithe digiteacha agus glasa trí infheistíocht a dhéanamh in IS lena 
ráthaítear an prionsabal maidir leis an duine a bheith i gceannas, san fhoghlaim ar feadh 
an tsaoil, agus i dtionscnaimh athscilithe agus uas-scilithe chun cothú a dhéanamh ar an 
litearthacht dhigiteach, dírithe ar éadáil FBManna ar scileanna digiteacha daonna, 
sóisialta agus ardleibhéil agus ar cháilíochtaí do na gairmeacha agus na hearnálacha nua 
a thiocfaidh chun cinn ón aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh 
na haeráide de; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá leis an gcóras gairmoideachais agus 
gairmoiliúna a nuachóiriú, agus cáilíochtaí a fheabhsú, go háirithe maidir le scileanna 
digiteacha; á chur i bhfáth, mar ábhar tosaíochta, go bhfuil gá le haghaidh a thabhairt ar 
an neamhréir idir scileanna/cáilíochtaí agus riachtanais an mhargaidh saothair.

34. á iarraidh, i ndáil leis sin, ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit printíseachtaí a chur 
chun cinn, a atreisiú agus tacú leo chun lánpháirtiú inbhuanaithe daoine óga i margadh 
an tsaothair a éascú; á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról lárnach ag oideachas agus 
oiliúint fiontraíochta a fheabhsaíonn eolas agus scileanna gnó chun FBManna a chur in 
oiriúint don mhargadh aonair; á iarraidh go mbainfear an leas is fearr as Ciste Sóisialta 
na hEorpa+ chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin;

35. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil deiseanna ann chun an neamhréir idir scileanna 
agus cáilíochtaí a shárú trí úsáid níos fearr a bhaint as margadh an tsaothair trasteorann;

36. á mheas gur buntáiste iomaíoch tábhachtach í an íomhá de FBM mar fhostóir 
tarraingteach, bunaithe ar dhálaí maithe oibre agus fostaíochta, maidir le hearcú foirne 
cáilithe; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá oiliúint agus oideachas inchuideachta;

37. á thabhairt chun suntais gur spreagadh tábhachtach í an fhiontraíocht d’fhás 
eacnamaíoch agus d’iomaíochas atá cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, agus gur 
uirlis chumhachtach í chun an cuimsiú sóisialta a chur chun cinn; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit forbairt spiorad na fiontraíochta agus scileanna 
fiontraíochta a chothú agus tacú léi, agus bunú samhlacha nua gnó a éascú do 
FBManna; á iarraidh, thairis sin, ar na Ballstáit leas a bhaint as Ciste Sóisialta na 
hEorpa+ a bheidh ann amach anseo agus as na féidearthachtaí nua chun Cistí 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa a infheistiú chun scileanna a fhorbairt le haghaidh 
speisialtóireacht chliste, aistriú tionsclaíoch agus fiontraíochta;

38. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé borradh a chur faoin bhfiontraíocht, lena n-
áirítear borradh a chur faoin bhfiontraíocht i measc na mban agus na ndaoine óga; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit fiontraíocht na mban a spreagadh agus 
tacú go gníomhach léi ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal náisiúnta, go háirithe 
trí rochtain níos fearr ar mhaoiniú nó ar oiliúint, agus trí chothromaíocht níos fearr idir 
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saol na hoibre agus saol an teaghlaigh a áirithiú, ós rud é go bhfuil mná ar cheann de na 
grúpaí is mó atá thíos le géarchéim COVID-19;

39. á thabhairt chun suntais go bhfuil mná fós faoi ghannionadaíocht ar leibhéal na gairme 
agus na bainistíochta6 agus gur geal léi na tionscnaimh ón gCoimisiún ina ndírítear go 
háirithe ar mhná a chumhachtú agus ar an gcothromaíocht inscne a fheabhsú laistigh 
d’éiceachóras FBManna na hEorpa;

40. á iarraidh go ndéanfar aon idirdhealú pá ar bhonn aoise nó inscne a dhíothú agus á 
iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus leis an gcleachtas 
náisiúnta, go mbeidh gach oibrí i dteideal pá cuibhiúil trí chomhaontuithe 
comhchoiteanna nó trí íosphá reachtúil;

41. á chur i bhfáth go gcaithfidh FBManna a gcion féin a dhéanamh chun an bhearna inscne 
fostaíochta, pá agus pinsin sa mhargadh saothair a shárú, i measc nithe eile, trí shaoráidí 
cúraim leanaí, saoire cúramóirí agus uaireanta solúbtha oibre a chur ar fáil do 
chúramóirí, nó tacaíocht a thabhairt do na nithe sin, agus trí phá comhionann as obair 
chomhionann agus trédhearcacht pá a áirithiú;

42. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá an geilleagar sóisialta agus an geilleagar atá 
bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, lena gcuirtear fostaíocht ar fáil do níos mó ná 11 mhilliún 
duine7; á chur i bhfios go láidir, thairis sin, go bhfuil acmhainneacht ag fiontair an 
gheilleagair shóisialta agus ag an infheistíocht maidir leis an tionchar sóisialta chun 
cuimsiú mhargadh an tsaothair a éascú do dhaoine faoi mhíchumas agus do ghrúpaí 
leochaileacha eile; ag áitiú gur gá tacú le fiontair shóisialta agus fiontair atá bunaithe ar 
dhlúthpháirtíocht trí thimpeallacht fhabhrach a chruthú dá bhforbairt; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit bunú agus obair fiontar sóisialta agus dlúthpháirtíochta 
a chur chun cinn;

43. á iarraidh ar an gCoimisiún FBManna cuimsitheacha a aithint, a chur chun cinn agus a 
chosaint chun fostaíocht bhuan a chruthú do dhaoine faoi mhíchumas sa mhargadh 
saothair; á chur i bhfáth go bhféadfadh fiontair agus eagraíochtaí an gheilleagair 
shóisialta cuimsiú sa mhargadh saothair a éascú do dhaoine atá faoi mhíchumas; á chur i 
bhfáth, thairis sin, a thábhachtaí atá sé tacaíocht spriocdhírithe ó Chiste Sóisialta na 
hEorpa a chur ar fáil don gheilleagar sóisialta; á mheabhrú gur deacra do FBManna atá 
á reáchtáil ag grúpaí leochaileacha rochtain a fháil ar mhaoiniú agus go bhfuil tacaíocht 
spriocdhírithe ag teastáil uathu;

44. á mholadh neartú a dhéanamh ar mhalartú tionscnamh atá dírithe ar FBManna, a bhfuil 
rath orthu cheana, agus ar mhalartú dea-chleachtas idir na Ballstáit; á mholadh, thairis 
sin, ardáin a bhunú le haghaidh malartuithe idir FBManna atá ag forbairt 
teicneolaíochtaí ceannródaíocha nuálacha; á chur in iúl gur geal léi, sa chomhthéacs sin, 
an togra ón gCoimisiún clár a sheoladh do ‘shaorálaithe digiteacha’ chun a chur ar 
chumas daoine óga oilte agus daoine scothaosta a bhfuil taithí acu a n-inniúlacht 
dhigiteach a roinnt le gnólachtaí traidisiúnta; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé 
tuilleadh comhair a chothú idir FBManna, institiúidí taighde, ollscoileanna agus earnáil 

6 ECFE/an tAontas Eorpach (2019), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship 
(Fiontraithe atá ar Iarraidh 2019: Beartais maidir le fiontraíocht chuimsitheach, Foilsitheoireacht ECFE, Páras, 
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
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an oideachais chun a áirithiú go mbeidh na scileanna ag teacht le riachtanais mhargadh 
an tsaothair;

45. á iarraidh go ndéanfar an phaitinn Eorpach a chur chun feidhme go mear chun 
acmhainneacht nuálaíochta FBManna a chur chun cinn;

46. á mheas nach féidir le straitéis nua do FBManna Eorpacha rath a bhaint amach ach 
amháin trí phleanáil straitéiseach chomhtháite, trí acmhainní na ngníomhaithe Eorpacha, 
institiúidí réigiúnacha agus áitiúla, braislí tionsclaíocha, na comhpháirtithe sóisialta, 
ollscoileanna agus grúpaí taighde a chomhthiomsú; á chur chun suntais, sa chomhthéacs 
sin, a thábhachtaí atá struchtúir thacaíochta, amhail líonraí FBManna, ionaid ilfhreastail 
agus gníomhaireachtaí forbartha réigiúnaí, braislí nuálaíochta agus comhairleoireacht 
nuathionscanta, chun slabhraí luacha áitiúla agus réigiúnacha a chruthú;

47. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil sé ríthábhachtach cosc a chur ar 
chuideachtaí dul i bhféimheacht, chun poist a chaomhnú agus chun téarnamh 
eacnamaíoch inbhuanaithe a áirithiú; á mheas gur cheart do AE, dá bhrí sin, sásraí 
réamhrabhaidh a fhorbairt agus a threisiú chun cuideachtaí atá i nguais a shainaithint 
agus chun cabhrú leo dócmhainneacht a sheachaint; á mheas gur cheart maoiniú agus 
cláir Eorpacha a atreorú ar bhealach den sórt sin;

48. á mheabhrú go ndearna géarchéim COVID-19 difear mór do mhicrifhiontair agus do 
dhaoine féinfhostaithe; á chur i bhfáth go mbíonn sé deacair go minic ar FBManna, ar 
mhicrifhiontair agus ar dhaoine féinfhostaithe rochtain a fháil ar na sásraí cúnaimh atá 
curtha i bhfeidhm ag na Ballstáit, go háirithe na socruithe oibre gearrthéarmacha atá 
riachtanach do chosaint post; á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis an méid sin, an leasú a 
rinneadh le déanaí ar an gcreat sealadach státchabhrach lena gcuirtear ar chumas na 
mBallstát tacaíocht phoiblí a chur ar fáil do na cuideachtaí beaga agus do na 
micreachuideachtaí uile; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, áfach, go ndéantar 
Státchabhrach a dháileadh go míchothrom; á mheabhrú nár cheart go mbeadh saobhadh 
sa mhargadh aonair mar thoradh ar státchabhair;

49. á iarraidh ar na Ballstáit beartais ghníomhacha maidir leis an margadh saothair a 
fhorbairt, taighde agus nuálaíocht a chothú, agus seirbhísí agus bonneagair phoiblí 
d’ardchaighdeán a chur ar fáil, agus á iarraidh orthu freisin infheistíocht ón earnáil 
phríobháideach in FBManna a spreagadh;

50. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint an gá ionad ilfhreastail a bhunú a bheadh dírithe ar 
thacú le hidirnáisiúnú FBManna, mar shampla trí fhaisnéis a chur ar fáil maidir le cistí 
agus deontais le haghaidh staidéar teicniúil indéantachta ar tháirgí nuálacha gnó agus ar 
fhaisnéis ábhartha eile maidir le hidirnáisiúnú;

51. á mheas go ndearna tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach difear 
diúltach do FBManna in AE, go háirithe dóibh siúd a dhéanann gnó laethúil leis an 
Ríocht Aontaithe; á chur i bhfáth gur cheart go dtabharfaí aird ar leith sa 
chomhpháirtíocht nua leis an Ríocht Aontaithe ar staid shonrach FBManna agus á 
iarraidh ar an Aontas Eorpach agus ar an Ríocht Aontaithe oibriú i dtreo simpliú a 
dhéanamh ar na ceanglais agus ar na foirmiúlachtaí maidir le nósanna imeachta custaim 
do FBManna chun aon ualaí breise riaracháin a sheachaint agus á mholadh do na 
Páirtithe pointí teagmhála FBManna a bhunú.
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Dáta a ghlactha 2.10.2020

Dáta na vótála críochnaithí +:
–:
0:

36
6
13

Na Feisirí a bhí i láthair don vótáil 
chríochnaitheach

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, 
Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel 
Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria 
Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don 
vótáil chríochnaitheach

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, 
Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sander



PE653.858v02-00 44/81 RR\1219652GA.docx

GA

VÓTAIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH 
TUAIRIM AIR

36 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI Daniela Rondinelli

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 
Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Marie-Pierre Vedrenne

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

6 -
GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID Nicolaus Fest, Guido Reil

13 0
Renew Radka Maxová

S&D Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella 
Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Eochair do na siombailí:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh



RR\1219652GA.docx 45/81 PE653.858v02-00

GA

28.9.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT 
AN TOMHALTÓRA

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar straitéis nua do FBManna Eorpacha
(2020/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Liesje Schreinemacher

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste 
um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí 
seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí gurb iad FBManna cnámh droma gheilleagar na hEorpa agus gurb ionann iad 
agus 99 % de chuideachtaí AE;

B. de bhrí go bhfuil dúshláin gan fasach os comhair FBManna Eorpacha faoi láthair mar 
gheall ar ghéarchéim COVID-19, a bhfuil na FBManna féin á gcur i mbaol aici;

C. de bhrí nach bhfuil ach 17 % de FBManna tar éis an teicneolaíocht dhigiteach a 
chomhtháthú go rathúil ina ngnólachtaí go dtí seo agus go bhfuil an digitiú 
ríthábhachtach chun go mbeidh fás láidir eacnamaíoch agus cruthú post laistigh den 
mhargadh inmheánach ann;

1. á chur in iúl gur geal léi straitéis FBM agus go bhfuil sí ar aon tuairim leis an 
gCoimisiún gurb iad FBManna cnámh droma gheilleagar na hEorpa agus go bhfuil siad 
fíor-riachtanach do rathúnas AE;

2. á mheas gur cheart go mbeadh straitéis FBM fite fuaite le Straitéis Tionsclaíochta na 
hEorpa, agus á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhú go práinneach i bhfianaise na 
gceachtanna a foghlaimíodh ó ghéarchéim COVID-19 agus i bhfianaise an Phacáiste 
Téarnaimh chun borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch agus faoi chruthú post laistigh 
den mhargadh aonair;

3. ag spreagadh an Choimisiúin chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt do FBManna 
Eorpacha chun aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí gearrthéarmacha na géarchéime agus ar 
dhúshláin fhadtéarmacha amhail an digitiú agus an t-aistriú chuig margadh inmheánach 
níos inbhuanaithe;
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4. ag áitiú gur gá go leanfadh an inbhuanaitheacht de bheith ina príomhchuspóir de chláir 
ábhartha AE ionas go mbeidh FBManna in ann leas iomlán a bhaint as an aistriú 
inbhuanaithe ó thaobh iomaíochais, laghdú costais agus cruthú post de;

5. á chur i bhfáth gur cheart go ndíreodh cur chun feidhme straitéis FBM ar thacaíocht a 
thabhairt do FBManna chun cabhrú leo coinneáil ag dul, ós rud é gur bhain suaitheadh 
ceart le géarchéim COVID-19 do go leor FBManna agus don ról atá acu i saol laethúil 
mhuintir na hEorpa; á mheas gurb iomchuí, i ndáil leis an méid sin, an straitéis a 
thabhairt cothrom le dáta i gcás inar gá chun tionchar na paindéime a chur san áireamh;

6. á chur i bhfáth nach mór saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí riachtanacha a ráthú 
laistigh den mhargadh inmheánach tráth géarchéime; á iarraidh ar an gCoimisiún uirlisí 
nua a mholadh go pras chun aon chur isteach ar an margadh inmheánach a sheachaint le 
linn géarchéimeanna amach anseo agus chun riachtanais shonracha FBManna a chur san 
áireamh;

7. ag tabhairt dá haire go bhfuil cothabháil FBManna chun iad a choinneáil ag dul faoi réir 
bheartais aonair na mBallstát cheana; ag tathant, dá bhrí sin, go gcomhlánóidh an 
straitéis agus na beartais sin a chéile chun téarnamh láidir agus fadtéarmach a spreagadh 
do FBManna;

8. á mheabhrú go raibh deacrachtaí ag FBManna cheana féin roimh ghéarchéim COVID-
19, go háirithe maidir le rochtain ar mhaoiniú, lena n-áirítear rochtain éasca ar chistí 
Taighde agus Forbartha, ar mhargaí, ar thacaíocht theicniúil agus ar fhaisnéis; á 
iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfar tacaíocht níos fearr sna réimsí sin, mar shampla trí 
ionaid ilfhreastail threisithe agus trí nósanna imeachta rialála agus riaracháin a mbeidh 
rochtain éasca orthu; á chur i bhfáth, dá réir sin, a thábhachtaí atá sé straitéis 
uaillmhianach a ghlacadh chun a áirithiú go mbeidh FBManna in ann téarnamh agus dul 
ó neart go neart;

9. á chur i bhfios go láidir gur cheart gníomh a ghlacadh chun dúnadh gnólachtaí a chosc, 
chun measúnú a dhéanamh ar shlabhraí soláthair agus luacha ar cuireadh isteach orthu 
agus iad a athbhunú, chun tacú le huas-scálú FBManna, agus chun feabhas a chur ar a 
ngníomhaíochtaí trasteorann chun tairbhí féideartha an mhargaidh aonair a uasmhéadú;

10. á iarraidh go ndéanfar sioncrónú ar na huirlisí airgeadais ar fad atá dírithe ar thacaíocht 
a thabhairt do FBManna laistigh den mhargadh inmheánach; ag áitiú nach mór cláir atá 
ríthábhachtach d’iomaíochas, d’fhorbairt agus d'athléimneacht FBManna a neartú sa 
chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile chun an leibhéal cistiúcháin is gá a ráthú; á 
iarraidh ar an mBanc Eorpach Infheistíochta leanúint de thacaíocht a thabhairt do 
FBManna, go háirithe mar chuid den chur chuige airgeadais inbhuanaithe;

11. á chur i bhfios go gcuireann CAI AE breisluach ar fáil ó thaobh tacaíocht a thabhairt do 
FBManna, go háirithe maidir le Clár an Mhargaidh Aonair, InvestEU, an Eoraip 
Dhigiteach, Fís Eorpach agus cláir eile; á mheas gur cheart d’ionú FBM Chlár an 
Mhargaidh Aonair an leibhéal uaillmhéine atá ag seasamh Pharlaimint na hEorpa a 
choinneáil, agus á thabhairt chun suntais, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá sé CAI agus 
ionstraim AE ‘Next Generation EU’ a ghlacadh go pras;

12. á chur in iúl gur geal léi an cuimsiú i measc na ngníomhaíochtaí arna sainaithint ag an 
gCoimisiún maidir le bearta chun timpeallacht a chruthú nach ndéanann díobháil do 
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mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (MFBManna); ag tabhairt 
dá haire, maidir leis an aistriú ó ghlúin go glúin a chothú i bhfiontair cheardaíochta 
traidisiúnta, a bhfuil cuid acu i mbaol a ndíothaithe, nach amháin gur bealach 
éifeachtach é chun fiontraíocht fhéintionscanta a spreagadh, ach gur bealach é freisin 
chun oidhreacht na hEorpa maidir le heolas, traidisiúin agus scileanna ceardaíochta a 
chur chun cinn; á chur i bhfios go mbeadh sé úsáideach foráil a dhéanamh do 
dhreasachtaí le haghaidh tionscadail trasghlúine ar féidir leo traidisiún na ceardaíochta 
mionscála a chomhcheangal leis an digitiú, trí rannpháirtíocht daoine óga ag deireadh an 
chosáin oiliúna;

13. ag tabhairt dá haire gur cheart do MFBManna a bheith faoi réir oibleagáidí atá 
comhréireach agus lena gcuirtear a sainiúlachtaí agus a saintréithe earnála san áireamh; 
ag spreagadh an Choimisiúin chun gníomhaíocht láidir fhorfheidhmithe a dhéanamh 
chun ilroinnt an mhargaidh a theorannú, bacainní margaidh nach bhfuil údar leo a bhaint 
agus cothrom na Féinne a áirithiú, trí leas a bhaint as na huirlisí agus na comhlachtaí 
uile atá ar fáil, amhail Líonra Toscairí FBManna agus an Bord um Ghrinnscrúdú 
Rialála, d’fhonn costais a ísliú agus gníomhaíochtaí FBManna a neartú;

14. á chur i bhfáth go gcuireann rialáil iomarcach ualach ar leith ar FBManna; á mheas, dá 
bhrí sin, chun spriocanna straitéis FBM a bhaint amach, gur gá níos mó béime a chur ar 
chomhréireacht aon tionscnaimh nua rialála;

15. á iarraidh go mbeidh treochlár ann chun laghdú comhréireach a bhaint amach in ualaí 
riaracháin chun borradh a chur faoi acmhainneacht FBManna infheistíocht a dhéanamh 
agus dlús a chur leis an téarnamh eacnamaíoch in AE, lena n-áirítear na gnéithe seo a 
leanas; 

- tacú le FBManna agus iad ag feidhmiú thar theorainneacha agus, ar an gcaoi sin, 
tairbhe iomlán a bhaint as an margadh inmheánach;

- uas-scálú a chur chun cinn;

- úsáid éifeachtach a bhaint as an tástáil FBM a rinneadh ag céim luath de mheasúnaithe 
tionchair chun anailís a dhéanamh ar thionchar eacnamaíoch tograí reachtacha, lena n-
áirítear costais chomhlíonta;

16. ag áitiú gur cheart go bhfaigheadh FBManna tacaíocht spriocdhírithe – i.e. tacaíocht 
theicniúil, riaracháin agus scileanna – agus creat rialála AE á chur chun feidhme acu, 
chun comhlíonadh rialacha an mhargaidh aonair a áirithiú; 

17. ag aithint na tacaíochta a chuireann an Creat Sealadach um Chúnamh Stáit ar fáil agus á 
chur in iúl gur díol sásaimh di an leasú a rinneadh le déanaí lena gcuirtear ar chumas na 
mBallstát tacaíocht phoiblí a chur ar fáil do gach MFBM; ag tathant ar an gCoimisiún, 
áfach, a áirithiú, idir an dá linn, nach ndéanfaidh na creataí sealadacha arna bhformheas 
le haghaidh státchabhrach saobhadh ar an iomaíochas sa mheántéarma agus nach 
mbeidh tionchar diúltach acu ar FBManna, dá bhrí sin, arb iad na príomhthairbhithe iad;

18. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról ríthábhachtach ag sonraí, chomh maith le haistriú 
na teicneolaíochta ón saol acadúil go dtí FBManna, mar chuisle an gheilleagair 
dhigitigh; á chur i bhfios gurb ann do mhíchothromaíochtaí margaidh agus do bhacainní 
maidir le rochtain ar shonraí a dhéanann difear d’iomaíochas FBManna, agus á chur i 
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bhfios go láidir nach mór do FBManna cion cothrom den bhreisluach a ghineann siad a 
fháil, agus á chur i bhfáth go bhfuil rochtain neamh-idirdhealaitheach ar shonraí 
ríthábhachtach chun cothrom na Féinne ó thaobh an digitithe de a áirithiú laistigh den 
mhargadh inmheánach; á chur in iúl gur geal léi i ndáil leis sin an Straitéis Eorpach 
Sonraí; ag tacú leis an gCoimisiún maidir leis an idir-inoibritheacht a chur chun cinn 
agus spásanna Eorpacha sonraí a bhunú le haghaidh comhroinnt sonraí 
neamhphearsanta a bheidh iontaofa agus slán chun dlús a chur le sreabha sonraí idir 
gnólachtaí, geallsealbhóirí ábhartha agus an earnáil phoiblí; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé sonraí oscailte agus eolas a roinnt trí theicneolaíochtaí oscailte do 
FBManna, agus an reachtaíocht is infheidhme á comhlíonadh go hiomlán;

19. á chur i bhfios go bhfuil gá le rochtain FBManna ar an intleacht shaorga (IS) agus 
glacadh IS a éascú i gcomhréir leis an gcreat eiticiúil agus dliteanais a bheidh ann 
amach anseo, trí chomhghuaillíochtaí trasteorann IS de chuid FBManna a chruthú i 
slabhraí luacha straitéiseacha laistigh den mhargadh inmheánach, chomh maith le 
hinfheistíocht a chur chun cinn sa chéad ghlúin eile de chaighdeáin, d’uirlisí agus de 
bhonneagair a dhéanfaidh sonraí a stóráil agus a phróiseáil; á chur i bhfios go bhfuil sé 
tábhachtach a áirithiú go mbeidh rochtain ag FBManna ar chaighdeáin TFC agus go 
mbeidh siad feasach óna dtaobh chun a bheith nuálaíoch agus chun réitigh dhigiteacha 
níos saincheaptha a chur ar fáil;

20. á chur i bhfios go bhfuil deacrachtaí roimh FBManna a gcearta maoine intleachtúla (MI) 
agus iad féin a chosaint ar dhlíthíocht ionsaitheach paitinní, a d’fhéadfadh a bhforbairt a 
chur i mbaol; á iarraidh ar an gCoimisiún feasacht maidir le MI a ardú, úsáid níos mó a 
bhaint as comhairle sheachtrach agus forfheidhmiú iomchuí a áirithiú;

21. á chur i bhfáth go mbaineann go dtugtar roinnt buntáistí do FBManna leis an digitiú, 
amhail deiseanna nua a chur ar fáil chun seirbhísí digiteacha nó táirgí digiteacha a 
thairiscint agus rochtain níos leithne a bheith acu ar an margadh; á chur i bhfios go 
bhfuil FBManna faoi bhrú níos má ná riamh a samhlacha gnó a oiriúnú dá réir agus na 
teicneolaíochtaí digiteacha is gá a ghlacadh chun go bhfanfaidh siad iomaíoch agus 
tarraingteach do chustaiméirí;

22. á chur i bhfáth go bhfuil acmhainneacht ollmhór ag FBManna, agus go háirithe ag 
gnólachtaí nuathionscanta, fás in earnálacha nua digiteacha amhail IS, Idirlíon na Rudaí 
Nithiúla (IOT) agus an róbataic, ach á thabhairt chun suntais má tá FBManna le bheith 
rathúil san aistriú digiteach, nach mór tacaíocht leordhóthanach a thabhairt dóibh agus 
nach mór rochtain leordhóthanach a bheith acu ar acmhainní airgeadais agus ar 
bhonneagar leordhóthanach;

23. á chur i bhfios go láidir go bhfuil deiseanna ann do FBManna teacht ar chustaiméirí 
agus ar mhargaí nua arna gcur ar fáil ag an ríomhthráchtáil; á thabhairt chun suntais go 
ngabhann breisluach leis an reachtaíocht i ndáil leis sin, amhail an Rialachán maidir leis 
an gCaidreamh idir Ardáin agus Gnólachtaí, agus á iarraidh go ndéanfar í a chur chun 
feidhme agus a fhorfheidhmiú go pras;

24. ag tabhairt foláirimh gurb ann do riosca seasmhach maidir le hiomaíocht éagórach sa 
ríomhthráchtáil, agus freisin mar gheall ar tháirgí neamhchomhlíontacha, 
neamhdhleathacha nó neamhshábháilte a bheith i margaí ar líne atá dírithe ar 
thomhaltóirí AE;
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25. á chur i bhfáth gur dúshlán in AE i gcónaí é rochtain chomhionann ar infheistíocht do 
FBManna, i bhfianaise na ndeacrachtaí breise a bhaineann le rochtain ar mhaoiniú i 
roinnt Ballstát, rud a fhágann go bhfuil neamhréireachtaí san iomaíochas idir FBManna 
sa mhargadh aonair; á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an mbearna 
rochtana airgeadais sin, gan an bonn a bhaint d’ábharthacht na gceanglas stuamachta, 
chun a áirithiú go mbeidh FBManna in iomaíocht ar mhachaire comhréidh;

26. ag spreagadh na mBallstát chun an tairseach aonair dhigiteach a chur chun feidhme ar 
bhealach atá fabhrach do FBManna trí chomhoibriú go dlúth leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus leis na Ballstáit eile, agus trí rochtain dhigiteach éasca a 
chur ar fáil ar fhaisnéis, ar nósanna imeachta, ar chúnamh agus ar sheirbhísí a bhaineann 
le gnó a dhéanamh thar theorainneacha, lena n-áirítear comhairle maidir le soláthar 
poiblí agus foinsí cistiúcháin;

27. á chur i bhfios nach féidir bearta práinneacha maidir leis sin, amhail na bearta sin a 
bhaineann le digitiú leathnaithe an chaidrimh idir ranna rialtais agus fiontair, agus le 
hidir-inoibritheacht bhunachair sonraí rialtais, a chur siar a thuilleadh;

28. á chur in iúl gur geal léi Líonra Toscairí FBManna, a fhágann go mbeifear in ann an t-
úsáideoir deiridh a chur san áireamh ar bhealach níos fearr i reachtaíocht a bheidh ann 
amach anseo; á mholadh, áfach, go ndéanfaí measúnú criticiúil ar a phróiseas 
ceapacháin agus ar a fheidhmiú chun aghaidh a thabhairt ar laigí a d'fhéadfadh a bheith 
ann agus chun a áirithiú go n-oibreoidh sé go héifeachtúil i ngach Ballstát, ar bhonn 
comhordú leanúnach leis na comhlachais ghnó agus na geallsealbhóirí ábhartha;

29. á chur i bhfáth gur gá leas a bhaint as Ardán GovTech an tSoláthair Phoiblí Eorpaigh 
(GovTech AE) chun faireachán cúramach a dhéanamh ar staid rannpháirtíocht 
FBManna sna dúshláin a bhaineann le soláthar ar fud an Aontais, lena ndéanfar dea-
chleachtais agus caighdeáin reachtacha níos airde a threorú ina dhiaidh sin;

30. á iarraidh ar an gCoimisiún Tionscnamh Eorpach GovTech a sheoladh a luaithe is féidir 
chun dea-chleachtais a chur chun cinn maidir le héifeacht sineirge a chruthú idir an 
rialtas agus gnólachtaí nuathionscanta agus FBManna digiteacha, agus úsáid uirlis 
trasteorann i measc roinnt Ballstát a éascú lena ndéanfar rochtain chothrom ar an 
margadh a chur chun cinn do FBManna digiteacha Eorpacha;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na próisis tairisceana soláthair a 
shimpliú trí úsáid a bhaint as solúbthacht na treorach nuaí ón gCoimisiún laistigh de 
chreat reatha soláthair phoiblí AE, agus deiseanna a fheabhsú do FBManna sa mhargadh 
aonair, amhail soláthar a fhoroinnt ina mhíreanna níos lú agus nósanna imeachta 
riaracháin a chuíchóiriú, chomh maith le huirlisí agus ardáin dhigiteacha a úsáid chun 
soláthar náisiúnta agus trasteorann a leathnú;

32. á chur i bhfáth gur uirlis straitéiseach é an soláthar poiblí inbhuanaithe ar féidir leis 
rannchuidiú le borradh a chur faoi phatrúin inbhuanaithe táirgthe agus tomhaltais; á 
mholadh, i ndáil leis sin, go mbainfí úsáid as critéir eacnamaíocha, shóisialta agus 
chomhshaoil i bpróiseas an tsoláthair i gcomhréir iomlán leis an reachtaíocht is 
infheidhme, agus á chur i bhfáth go dteastaíonn an tacaíocht cheart ó FBManna chun an 
t-aistriú a thabhairt ar aghaidh;

33. ag tabhairt dá haire, ós rud é gurb ionann an caiteachas iomlán soláthair in AE agus 
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14 % de OTI iomlán na mBallstát, gur deis shuntasach chistiúcháin a bheadh ann do 
FBManna a ráta rannpháirtíochta i dtairiscintí a mhéadú; á chur i bhfáth, chun an aidhm 
sin a bhaint amach, gur gá modheolaíochtaí agus uirlisí nua soláthair a úsáid chun iad a 
chur i ngníomh, agus an úsáid is fearr is féidir á baint as reachtaíocht reatha AE maidir 
leis an soláthar poiblí agus as an tsolúbthacht atá ann cheana sa chreat sin;

34. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé an Doiciméad Aonair Eorpach maidir le 
Soláthar (ESPD) a dhéanamh níos inrochtana do FBManna; á iarraidh go gcruthófar 
uirlisí digiteacha amhail ardáin chun feabhas a chur ar rochtain ar fhaisnéis ábhartha 
faoin soláthar poiblí do FBManna;

35. á chur i bhfios go láidir gurb iad íocaíochtaí déanacha is cúis leis an gceathrú cuid de 
féimheachtaí i measc FBManna in AE; ag tathant ar an gCoimisiún uirlisí láidre 
faireacháin agus forfheidhmithe a chur ar fáil go pras don Treoir maidir le hÍocaíocht 
Dhéanach1 agus bearta ceangailteacha iomchuí a dhéanamh chun an creat atá ann faoi 
láthair a atreisiú, ionas go ndéanfar íocaíochtaí prasa a áirithiú agus a chur chun cinn, go 
háirithe le haghaidh idirbheart idir rialtais agus gnólachtaí, ar fud an mhargaidh aonair; 
á iarraidh ar údaráis ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil an sampla 
ceart a leagan síos trí FBManna a íoc in am; ag spreagadh úsáid ghníomhach a bhaint as 
nósanna imeachta um shárú i gcásanna nach gcuirtear an treoir i bhfeidhm go cuí;

1 Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh 
íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála, IO L 48, 23.2.2011, lch. 1.
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Dáta an ghlactha 28.9.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

40
1
4

Na Feisirí a bhí i láthair don vótáil 
chríochnaitheach

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra 
Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, 
Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, 
David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen 
Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin 
Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marco Zullo

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don 
vótáil chríochnaitheach

Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Anna 
Cavazzini, Edina Tóth



PE653.858v02-00 52/81 RR\1219652GA.docx

GA

VÓTAIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH 
TUAIRIM AIR

40 +
ECR

EPP

EUL/NGL

GREENS/EFA

ID

NI

RENEW

S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba 
Kokalari, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Edina Tóth

Kateřina Konečná

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
ECR

EUL/NGL

ID

Eugen Jurzyca

Anne-Sophie Pelletier

Alessandra Basso, Markus Buchheit

Eochair do na siombailí:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh



RR\1219652GA.docx 53/81 PE653.858v02-00

GA

13.10.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IOMPAR AGUS UM THURASÓIREACHT

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar straitéis nua do FBManna Eorpacha
(2020/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: João Ferreira

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí gurb iad micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide (MFBManna) agus 
gnólachtaí nuathionscanta in earnáil an iompair agus in earnáil na turasóireachta is mó 
atá thíos le ráig COVID-19, agus go bhfuil líon suntasach de na fiontair sin gar de 
dhócmhainneacht, mar gheall ar fhorfheidhmiú srianta soghluaisteachta, ar na prótacail 
sláinte i ngnólachtaí fáilteachais, agus ar an laghdú ar an éileamh ar iompar paisinéirí dá 
bharr sin; de bhrí go dtugann an comhthéacs reatha forais do bheartas turasóireachta 
Eorpach, arna thacú le líne buiséid sa chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile agus do 
bhearta práinneacha nuálacha a chuireann an t-iompar i gcroílár atosú tapa an téarnaimh 
eacnamaíoch; de bhrí gur earnálacha iad an t-iompar agus an turasóireacht a mbíonn 
tionchar acu ar staid an chomhshaoil; de bhrí go mbeidh ról ríthábhachtach ag FBManna 
agus ag gnólachtaí nuathionscanta san aistriú chuig iompar agus turasóireacht 
inbhuanaithe;

B. de bhrí go bhfuil MFBManna an-chasta agus ilchineálach ag an am céanna mar gheall ar 
a méid agus ar na hearnálacha gníomhaíochta an-éagsúil a chlúdaíonn siad, agus go 
bhfuil dinimicí ar leith ag gach ceann acu – agus iad an-difriúil uaireanta – go háirithe 
na dinimicí eacnamaíocha, airgeadais, sóisialta nó fiú polaitiúla atá mar shaintréithe 
acu; de bhrí gur cheart machaire comhréidh a chothabháil do FBManna in earnáil an 
iompair agus in earnáil na turasóireachta;

C. de bhrí go bhfuil méadú tagtha ar líon na FBManna atá ag feidhmiú in earnáil an 
iompair agus in earnáil na turasóireachta go dtí aon mhilliún agus dhá mhilliún faoi 
seach agus go gcruthaítear breis agus 16 mhilliún post san iomlán leo go díreach; de 
bhrí gurb iad FBManna formhór mór na ngnólachtaí san earnáil iompair agus, dá bhrí 
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sin, go bhfuil an acmhainneacht is mó acu chun poist a chruthú agus chun dul chun cinn 
eacnamaíoch a spreagadh;

D. de bhrí go bhfuil an earnáil iompair straitéiseach d’fhorbairt na mBallstát agus 
d’fhorbairt AE, dá gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, d’fheidhmiú a 
ngeilleagair, agus do shoghluaisteacht a bpobal; de bhrí gurb ann do roinnt srianta ar 
fheidhmiú FBManna sna hearnálacha sin, ó dholaí go heaspa bonneagair tacaíochta, i 
measc nithe eile; de bhrí go mbeadh sé tábhachtach a áirithiú go laghdófaí maorlathas 
do mhicrifhiontair agus do FBManna agus go ndéanfaí measúnú ar chur chun feidhme 
reachtaíocht nua uile an Aontais a mbeadh tionchar diúltach aige ar an margadh 
inmheánach iompair nó a chuireann bac díréireach ar oibreoirí micrifhiontar agus 
FBManna sa mhargadh sin;

E. de bhrí go bhfuil earnáil na turasóireachta lárnach i ngeilleagair roinnt Ballstát; de bhrí 
go bhfuil próifíl shéasúrach ag an earnáil sin agus go bhféadfadh sí tairbhe a bhaint as 
cur chuige agus beartas comhchoiteann AE;

F. de bhrí nach mór do na Ballstáit, tar éis ráig COVID-19, an tacaíocht riachtanach ar 
féidir leo a chur ar fáil dá FBManna a chur ar fáil, go háirithe trí leas a bhaint as 
solúbthacht na rialacha maidir le státchabhair, gan cur leis an saobhadh iomaíochta atá 
ann faoi láthair idir FBManna ó thíortha éagsúla sa mhargadh aonair; de bhrí go 
bhféadfadh castachtaí na nósanna imeachta riaracháin agus na ró-rialála a bheith ina n-
ualach do FBManna;

G. de bhrí go mbraitheann tromlach ollmhór na FBManna ar earnáil na baincéireachta le 
haghaidh a gcuid maoinithe; de bhrí go bhfuil gá le ceanglais chustaiméara sruthlínithe 
in earnáil na baincéireachta ionas go mbeidh rochtain níos éasca ag FBManna ar 
mhaoiniú; de bhrí go bhfuil iomaíochas Eorpach ag titim chun deiridh ar gheilleagair 
fhorbartha eile go ginearálta, in ainneoin na ndifríochtaí idir na Ballstáit, rud a 
chuireann acmhainneacht na hEorpa chun saibhreas agus rachmas a ghiniúint i mbaol; 
de bhrí go ndéanann formhór na FBManna a gcuid gnó ar mhargaí náisiúnta agus go 
mbraitheann siad orthu;

H. de bhrí go raibh tionchar tromchúiseach ag líon teoranta ardán digiteach atá i gceannas 
ar an margadh ar go leor FBManna sna hearnálacha iompair, amhail iad siúd a 
sholáthraíonn soghluaisteacht ghníomhach uirbeach, iompar paisinéirí agus seirbhísí 
turasóireachta; de bhrí gur dúshlán mór agus deis iad digitiú agus ardáin ar líne do 
FBManna Eorpacha ag an am céanna, agus go bhfuil siad ábhartha maidir lena rath 
tráchtála trí dheiseanna fostaíochta agus fáis a chruthú, trí éifeachtúlacht oibríochtúil a 
fheabhsú, trí shlándáil sonraí a áirithiú agus trí thomhaltóirí a shroicheadh ar bhealach 
níos fearr;

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil an tábhacht a bhaineann le FBManna a fheidhmíonn san 
earnáil iompair don gheilleagar agus corparáidí léirithe le géarchéim COVID-19, toisc 
go bhfuil leanúnachas iompair lastais ríthábhachtach chun feidhmiú rianúil agus tapa 
slabhraí soláthair cineálacha éagsúla earraí a áirithiú, chomh maith le hiompar oibrithe 
earnálacha riachtanacha; á chur i bhfios go láidir go bhfuil deacrachtaí nach bhfacthas 
riamh cheana roimh FBManna san earnáil turasóireachta, lena n-áirítear géarchéim 
thromchúiseach leachtachta mar thoradh ar sreabhadh airgid neamh-inbhuanaithe, an 
staid ioncaim agus gníomhaíochtaí paisinéirí tar éis ráig COVID-19; á iarraidh ar an 
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gCoimisiún straitéis athbhreithnithe maidir le FBManna Eorpacha a ghlacadh, lena n-
áirítear tionchar COVID-19, na ceanglais sláinte agus sábháilteachta atá ag athrú i 
gcónaí, feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, agus riachtanais áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta, agus fiontair á neartú agus á spreagadh ag an am céanna; ag aithint 
rannchuidiú beartais tionsclaíoch nua maidir le hationsclú na mBallstát; á chur in iúl gur 
geal léi gealltanas an Choimisiúin ‘prionsabal ceann amháin isteach, ceann amháin 
amach’ a thabhairt isteach mar an chéad chéim chun srian a chur le bonn na rialála nua, 
ach á mheabhrú nach ndéanann sé ach an status quo a choinneáil, rud nach uaillmhian 
leordhóthanach é;

2. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá tacaíocht ó na Ballstáit agus ón Aontas chun tacú le 
FBManna atá i gcruachás, chun leanúnachas a ngníomhaíochta a áirithiú, chun a áirithiú 
go gcoinnítear agus go gcruthaítear poist agus go gcosnófar tuilleamh, agus cearta 
oibrithe á n-urramú ag an am céanna; á iarraidh go ndéanfaí treochlár chun costais agus 
ualaí riaracháin a laghdú 30 % ar a laghad, agus go n-éascófaí a rochtain ar mhaoiniú, 
lena gcothófar infheistíochtaí i slabhraí luacha straitéiseacha; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar rialtais áitiúla tús áite a thabhairt do chúinsí gnó agus 
d’iomaíochas ar a gclár oibre polaitiúil; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé dlús 
a chur leis an tacaíocht do FBManna sna hearnálacha sin ar leibhéal an Aontais; á 
iarraidh ar an gCoimisiún tionscnaimh phraiticiúla le haghaidh téarnaimh a chur ar 
aghaidh; ag spreagadh an Choimisiúin breithniú a dhéanamh ar chómhaoiniú 
scéimeanna, i gcomhpháirt leis na Ballstáit, le cathracha nó le húdaráis réigiúnacha, 
amhail dearbháin nó lascainí a chur ar fáil a rachadh chun tairbhe turasóirí agus é mar 
aidhm leo an caiteachas ar thurasóireacht a mhéadú i ngnólachtaí beaga áitiúla i réigiúin 
atá ag brath ar an turasóireacht; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar 
éabhlóid na staide agus meastóireacht a dhéanamh ar an bhféidearthacht go mbeadh 
tacaíochtaí éigeandála treisithe agus éarnáilsonracha ann, maidir leis na huirlisí a 
fógraíodh cheana, lena n-áirítear acmhainní airgid agus fuascailt caipitil, go dtí go 
bhfillfear ar ais go sreafaí turasóireachta agus iompair a bhí ann roimh an bpaindéim; á 
mheas gur cheart go ndíreofaí leis an tacaíocht sin ar nuachóiriú meántéarmach a 
ngníomhaíochtaí agus ar an nuachóiriú sin a chothú, chun iad a ailíniú leis na cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil is déanaí de chuid an Aontais i measc caighdeáin eile, amhail 
dálaí oibre; á iarraidh go gcruthófaí plean gníomhaíochta lena ráthófaí feidhmiú na 
ngníomhaíochtaí iompair atá dírithe ar fhreagairt do ghéarchéimeanna a d’fhéadfadh a 
bheith ann amach anseo in earnáil an iompair agus in earnáil na turasóireachta, ar 
dheimhneacht dhlíthiúil a chruthú do ghnólachtaí agus do shaoránaigh, ar 
inbhuanaitheacht agus iomaíochas a mhéadú, agus an breisluach a thugann siad don 
gheilleagar san Aontas á chur san áireamh;

3. ag tarraingt aird ar an bhfíoras go bhfuil plean téarnaimh nua an Aontais neamh-
inrochtana do go leor FBManna atá thíos le hiarmhairtí na paindéime; á iarraidh go 
mbeadh ról níos mó ag an Aontas i maoiniú chun tacú le sócmhainneacht FBManna, 
chomh maith le poist, pá agus cearta oibrithe, agus chun éifeachtaí díobhálacha 
féichiúnais iomarcaigh a theorannú; á mheas gur cheart do na Ballstáit féachaint ar 
bhearta féideartha, amhail faoiseamh cánach, iarchur sealadach aisíocaíochtaí ar 
iasachtaí bainc agus réitigh chun na rioscaí arna dtabhú ag soláthraithe seirbhíse a 
chumhdach go dtí go dtosóidh sreafaí turasóireachta agus iompair arís;

4. á mheas go gcuirfear borradh faoin téarnamh agus faoin athléimneacht tar éis COVID-
19 le hath-thiontú agus le feidhmiú rianúil FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta in 
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earnáil an iompair inbhuanaithe agus in earnáil na turasóireachta inbhuanaithe, eadhon 
trí phoist bhuana ar ardcháilíocht a chruthú agus trí dhea-chleachtais na mBallstát a 
mhalartú agus a chomhordú; á iarraidh go gcuirfí an t-aistriú sin i gcomhréir le cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais;

5. á mheas gur cheart go ndíreodh cuspóirí ‘Straitéis FBM d’Eoraip Inbhuanaithe agus 
Dhigiteach’ ní hamháin ar rannpháirtíocht FBManna i ‘dtionscadail thábhachtacha ar 
mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne’, ach ar bhreithniú a dhéanamh freisin ar 
scéimeanna áitiúla nó réigiúnacha a chómhaoiniú sa phróiseas ceaptha beartais lena 
gcuirfí an prionsabal ‘smaoinigh ar fhiontair bheaga ar dtús’ i bhfeidhm agus le cur i 
bhfeidhm iomlán Thástáil FBM sna measúnuithe tionchair, agus tuairisc a dhéanamh 
freisin nuair a d’fhéadfadh sé go mbeadh foinsiú allamuigh ar tháirgeadh mar thoradh ar 
thograí polaitiúla, agus féinriail náisiúnta á aithint ag an am céanna; á mheas ina 
theannta sin gur cheart cuspóirí a bhaint amach trí bheartais fhadtéarmacha atá dírithe ar 
fhás lena ndéantar iomaíochas FBManna Eorpacha a chur chun cinn agus gur cheart go 
mbeadh tacaíocht airgeadais dhíreach agus acmhainní eile mar thaca leis chun cur ar 
chumas na mBallstát próisis athraithe na FBManna a chur chun cinn maidir le 
hinbhuanaitheacht agus digitiú, a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leis do na tíortha agus 
na réigiúin is lú forbairt, lena n-áirítear na réigiúin is forimeallaí, na réigiúin oileánacha 
agus na réigiúin iargúlta, i gcomhthéacs an chreata airgeadais ilbhliantúil nua, agus go 
háirithe i gcomhthéacs an bheartais chomhtháthaithe; á áitiú a thábhachtaí atá sé 
tacaíocht a chur ar fáil do FBManna chun uas-sciliú a dhéanamh ar lucht saothair na 
hearnála, agus béim ar leith á leagan ar scileanna digiteacha, ar oideachas airgeadais 
agus ar theicneolaíochtaí nuálacha, agus chun aghaidh a thabhairt freisin ar na bearnaí 
atá os comhair na mban sa réimse seo; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé 
rochtain níos fearr ar sholáthar poiblí a áirithiú trí nósanna imeachta a shimpliú; á chur 
in iúl gur cúis bhuartha di na deacrachtaí a bhaineann le rochtain a fháil ar línte 
maoinithe an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) d’fhormhór FBManna, go háirithe 
iad siúd a bhfuil caipitliú teoranta acu, agus á iarraidh go ndéanfaí na coinníollacha 
rochtana ar chistiú BEI a oiriúnú d'fhíorstaid FBManna sna Ballstáit éagsúla; á chur i 
bhfáth, ina theannta sin, a thábhachtaí atá sé sineirgí agus comhlántachtaí idir na réitigh 
mhaoinithe reatha a áirithiú agus á thabhairt chun suntais nach mór nósanna imeachta a 
shimpliú agus an t-ualach riaracháin agus costais do thairbhithe a laghdú;

6. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh cuspóirí straitéis AE do FBManna comhleanúnach 
lena bhfíorchion laistigh de gheilleagair agus lena laigí struchtúracha, agus le dálaí oibre 
agus fostaíochta cuibhiúla in earnálacha éagsúla gníomhaíochta; á thabhairt chun suntais 
nach mór bearta a chur i bhfeidhm chun go ndéanfaí iomaíochas i ngeilleagar ciorclach 
agus na spriocanna comhshaoil a leagtar síos sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus i 
gComhaontú Pháras a choimirciú; á iarraidh go n-áiritheofaí machaire comhréidh do 
FBManna, go háirithe maidir le fiontair mhóra a bhfuil seasamh suntasach acu sa 
mhargadh, agus cumhacht mhargála cuideachtaí móra mar sholáthróirí agus/nó mar 
chustaiméirí FBManna á cur san áireamh freisin;

7. á iarraidh go ndéanfaí institiúidí airgeadais a dhreasú, lena n-áirítear bainc phoiblí agus 
bainc phríobháideacha, agus go ndéanfaí acmhainneacht na n-údarás poiblí a threisiú ar 
an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal an 
Aontais chun tacú le FBManna; á mheas gur cheart do na comhlachtaí poiblí sin, go 
háirithe i gcás micrifhiontar, rannchuidiú, inter alia, le cláir oiliúna a dhearadh agus a 
chur chun feidhme do bhainisteoirí agus do bhaill foirne i réimse na bainistíochta 
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eagrúcháin, teicneolaíochta agus tráchtála; á iarraidh go ndéanfaí ionadaíocht mhaith ar 
FBManna sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí chun a áirithiú go ndéanfar a dtuairimí a 
bhailiú go cuí agus go leordhóthanach, go ndéantar anailís chuí orthu agus go ndéantar 
ionadaíocht orthu sna measúnuithe tionchair; á iarraidh go gcuirfí feabhas ar 
éifeachtacht na n-uirlisí atá ceaptha cabhrú le FBManna déileáil le rialacha agus cinntí 
atá éagórach nó idirdhealaitheach agus go méadófaí feasacht FBManna maidir le 
hinfhaighteacht sásraí réitithe fadhbanna den sórt sin; á chur i bhfios nach mór ardú 
feasachta go háirithe a mhéadú go suntasach, toisc go léirítear le suirbhéanna i roinnt 
tíortha AE, nach bhfuil ach 15 % de ghnólachtaí ar an eolas faoi SOLVIT, agus gur 
chinn dream níos lú fós úsáid a bhaint as;

8. ag tabhairt dá haire go bhfuil na hardáin dhigiteacha, mar a thugtar orthu, á rialú ar an 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil; á chur i bhfios go láidir nach mór iomaíocht 
éagórach a chosc agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do ghnólachtaí agus do 
chustaiméirí, chomh maith le hurraim do chearta oibrithe agus do shábháilteacht 
úsáideoirí; á chur in iúl gur geal léi an comhairliúchán poiblí a sheol an Coimisiún le 
déanaí maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha; á chur in iúl go bhfuil sí ag 
tnúth le foilsiú an staidéir atá ar siúl ag an gCoimisiún maidir leis an tionchar a bhíonn 
ag cíosanna gearrthéarmacha; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le bearta sonracha 
chun seirbhísí iompair phoiblí a nuachóiriú (e.g. na hearnálacha tacsaí nó bus) agus 
nach mór gníomhú i dtreo soghluaisteacht uirbeach chliste agus inbhuanaithe;

9. á mheas go mbeidh ról ábhartha ag úsáid sonraí in earnáil an iompair trí chomhroinnt 
sonraí a éascú, cáilíocht na sonraí a fheabhsú agus idir-inoibritheacht sonraí a chur chun 
cinn, agus ar an gcaoi sin borradh a chur faoin nuálaíocht san earnáil agus feabhas a 
chur ar a iomaíochas ar fud an domhain; á iarraidh go mbeadh maoiniú iomchuí ag 
teacht le riachtanais infheistíochta FBManna i ndáil leis sin;

10. ag tabhairt dá haire go bhfuil an acmhainneacht ag digitiú agus ag ardáin ar líne chun 
deiseanna níos fearr agus níos tarraingtí a chruthú do mhná; á iarraidh go ndéanfaí plean 
gníomhaíochta chun leas iomlán a bhaint as fiontraíocht na mban agus borradh a chur 
faoi fhostaíocht na mban in FBManna turasóireachta agus iompair;

11. á thabhairt chun suntais na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag cathracha Eorpacha áirithe 
chun dul i ngleic leis an tionchar diúltach a bhíonn ag cíosanna gearrthéarmacha i 
gcomhthéacs an chirt chun tithíochta agus ag tnúth le torthaí an staidéir atá á dhéanamh 
ag an gCoimisiún, ar mhaithe le gníomhaíocht ghnó a réiteach le leas an phobail, go 
háirithe i gcás FBManna;
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar straitéis nua do FBManna Eorpacha
(2020/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Pina Picierno

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um 
Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo 
a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach’ (COM(2020)0103),

– ag féachaint do Theachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal 
‘Straitéis ón bhFeirm go dtí an Forc le haghaidh córas bia atá cothrom, sláintiúil agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol’ (COM(2020)0381),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal 
‘Straitéis Bhithéagsúlachta AE don bhliain 2030’(COM(2020)0380),

A. de bhrí go bhfostaíonn 25 milliún fiontar beag agus meánmhéide (FBManna) san Eoraip 
thart ar 100 milliún duine agus gurb ionann é sin agus níos mó ná leath de OTI na 
hEorpa; de bhrí go bhfuil siad ar cheann de phríomhréimsí sóisialta agus eacnamaíocha 
na hEorpa, mar shampla ó thaobh feabhsú réigiúnach, pleanála agus comhtháthú i 
gceantair thuaithe agus in áiteanna eile;

B. de bhrí, de réir sonraí ón gCoimisiún, go raibh 22 000 agra-chomharchumann agus 289 
000 cuideachta bia agus dí san Eoraip in 2017, agus ba FBManna iad 90 % díobh sin a 
raibh go leor acu ag feidhmiú i gceantair thuaithe; de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach 
ag na cuideachtaí sin sa gheilleagar tuaithe;

C. de bhrí go bhfuil raon leathan beartas an-chlaochlaithe i gceist leis an gComhaontú Glas 
don Eoraip d’fheirmeoirí agus d’oibreoirí eile i gceantair thuaithe, lena n-áirítear an 
straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’, chomh maith le straitéisí bithéagsúlachta, a 
mbeidh a gcur chun feidhme rathúil ag brath cuid mhór ar chomhleanúnachas an 
chomhbheartais talmhaíochta (CBT) agus Phleananna Straitéiseacha na mBallstát leis 
na straitéisí faoi seach; de bhrí go bhfuil ról lárnach ag FBManna maidir le spriocanna 
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an chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach;

D. de bhrí gur léirigh géarchéim COVID-19 staid airgeadais neamhchinnte na FBManna, 
nach dtiocfaidh téarnamh ar go leor díobh mar thoradh ar na bearta um ghaibhniú, a 
raibh an tionchar is láidre acu ar dhíolacháin chuig earnáil HoReCa agus chuig tríú 
tíortha;

E. de bhrí gur measa an tionchar a bhí ag an ngéarchéim sláinte ar FBManna, rud a d’fhág 
go raibh go leor acu as gnó;

F. de bhrí gur thug AE tacaíocht go traidisiúnta d’fheirmeacha teaghlaigh, ar FBManna iad 
de ghnáth, agus gur mian leis leanúint de thacaíocht a thabhairt dóibh; de bhrí go bhfuil 
an straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’ dírithe ar fheirmeacha den sórt sin freisin;

1. á chur in iúl gur geal léi go gcuirtear san áireamh sa straitéis éagsúlacht FBManna ó 
thaobh samhlacha gnó, méid, aoise agus próifílí fiontraíochta; á chur i bhfáth gur cheart 
go gcuirfí san áireamh sa straitéis a dtionchar eacnamaíoch agus sóisialta ar na réimsí nó 
ar na hearnálacha ina bhfeidhmíonn siad;

2. á mheabhrú gur earnáil riachtanach é táirgeadh agus próiseáil bia ina mbíonn ról an-
mhór ag FBManna agus go mbeidh an earnáil sin ríthábhachtach le linn thréimhse 
téarnaimh COVID-19; á thabhairt chun suntais gur deis é téarnamh atá bunaithe ar an 
gComhaontú Glas don Eoraip agus ar an aistriú digiteach chun dlús a chur leis na 
claochluithe glasa agus digiteacha agus leas a bhaint astu; á mheas gur léiríodh le 
paindéim COVID-19 go bhfuil gá le fiontair sa gheilleagar sóisialta amhail dáileoirí bia 
ar mhionscála agus le tacaíocht dóibh siúd atá gníomhach in earnáil na sláinte agus an 
iompair; ag creidiúint gur léirigh an phaindéim freisin gur gá aird ar leith a thabhairt ar 
thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí agrathurasóireachta arna ndéanamh ag 
FBManna trí leithdháileadh sonrach sa phlean téarnaimh chun cúnamh agus tacaíocht a 
thabhairt d’fhiontair agrathurasóireachta chun tionchar na géarchéime a shárú; ag cur 
béim, i ndáil leis an méid sin, ar chumas FBManna in earnáil na talmhaíochta iad féin a 
chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh; ag léiriú na n-easnamh maidir le feidhmiú 
lánaí glasa le linn na tréimhse gaibhniúcháin, mar gheall ar an easpa comhchuibhithe ar 
nósanna imeachta idir na Ballstáit, agus an tionchar diúltach a d‘fhéadfadh a bheith ar 
FBManna agraibhia, agus ag cur béim ar an ngá atá le suaitheadh sa mhargadh aonair a 
chosc chun soláthar earraí a ráthú; á mheabhrú go bhfuil sé ríthábhachtach 
saorghluaiseacht a áirithiú d’oibrithe séasúracha san earnáil sin d’fhonn aon ghanntanas 
saothair sa todhchaí a sheachaint;

3. á thabhairt chun suntais gur príomhghnéithe iad FBManna den fhorbairt eacnamaíoch 
agus den fhostaíocht i gceantair thuaithe, inarb ionann iad agus thart ar 75 % den 
fhostaíocht iomlán1; á chur i bhfáth gur earnáil ríthábhachtach í an talmhaíocht a bhfuil 
tábhacht shistéamach ag baint léi don Aontas agus go gcaithfidh sí leanúint de bheith 
amhlaidh, arb earnáil í, mar bhuntionscal ina bhfuil dlúthbhaint ag an bhfostaíocht leis 
an talamh agus nach n-oireann don athlonnú, a sholáthraíonn amhábhair ardcháilíochta 

1 Tuarascáil ón nGréasán Faire Eorpach um Pleanáil Spásúlachta (ESPON) an 31 Eanáir 2018 maidir le fiontair 
bheaga agus mheánmhéide i réigiúin agus i gcathracha na hEorpa.
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don earnáil thánaisteach agus don tionscal bia chun leasa thomhaltóirí na hEorpa; á 
mheas go bhfuil ról lárnach ag micrifhiontair agus ag FBManna, in éineacht le fiontair 
thuaithe agus feirmeacha, san fhorbairt réigiúnach inbhuanaithe trína n-acmhainní a 
úsáid i dtáirgeadh bia agus in earraí agus seirbhísí eile, lena n-áirítear seirbhísí 
comhshaoil; á chur i bhfáth gur bonn tábhachtach fiontraíochta é cur chun cinn an 
éagsúlaithe, mar shampla trí agrathurasóireacht, trí mhargaíocht dhíreach, trí sheirbhísí 
sóisialta nó trí ghníomhaíochtaí eile atá bunaithe ar fheirmeacha, lena gcomhlánaítear 
ioncam feirme, agus ag cur béim ar an ngá atá le tacaíocht fiontraíochta a threisiú trí 
oiliúint, nuálaíocht, infheistíocht inrochtana agus T&F do FBManna sa slabhra soláthair 
bia;

4. á chur in iúl gur geal léi an rún atá ag an gCoimisiún réitigh a chur in oiriúint chun 
cabhrú le próiseálaithe bia FBManna agus le hoibreoirí beaga miondíola agus seirbhísí 
bia scileanna nua agus samhlacha gnó a fhorbairt, agus ualaí breise riaracháin agus 
costais á seachaint ag an am céanna, agus seirbhísí comhairleacha a chur ar fáil tríd an 
Líonra Fiontar Eorpach, faoi chuimsiú na straitéise nua ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’;

5. á chur in iúl gur geal léi creat sealadach an Choimisiúin maidir le státchabhair i 
gcomhthéacs iarmhairtí tromchúiseacha phaindéim COVID-19, lena méadófar na 
teorainneacha Státchabhrach, lena lamhálfar do na Ballstáit suas le EUR 100 000 in 
aghaidh na feirme aonair agus suas le EUR 800 000 a dheonú do chuideachtaí próiseála 
agus margaíochta bia; á chur in iúl gur geal léi an beart sealadach nua a leagtar amach 
faoin Rialachán maidir le Forbairt Tuaithe2, lena lamháiltear do Bhallstáit AE tacaíocht 
suas le EUR 7  000 in aghaidh an fheirmeora agus EUR 50 000 in aghaidh an FBM a 
thairiscint; 

6. ag tabhairt dá haire go mbíonn an táirgeadh talmhaíochta ag athrú an éilimh ar shaothar 
agus gur de chineál séasúrach í; ag cur béim ar an ngá atá le tuiscint chríochnúil ar an 
bhfostaíocht agus ar na costais sa talmhaíocht chun freagairt do luaineachtaí gan 
choinne;

7. á thabhairt chun suntais nach ionann mná ach 30 % de bhainisteoirí feirme AE agus gur 
minic a bhíonn feirmeacha i bhfad níos lú acu ná mar atá ag fir; á chur i bhfáth go bhfuil 
gá le fiontraíocht na mban sa talmhaíocht a chur chun cinn agus tacú léi trí bhearta 
spriocdhírithe agus chun tacú leis an éagsúlacht in FBManna, i gcomhthéacs easpa 
fostaithe oilte agus easpa ionadaíochta na mban san fhiontraíocht; á mheas go bhfuil 
rochtain fheabhsaithe ar oideachas leanúnach, oiliúint agus oiliúint bhreise, lena n-
áirítear scileanna agus saineolas bainistíochta, ríthábhachtach do FBManna, gur cheart 
go n-áireofaí ann scéimeanna meantóireachta, cóitseála, scileanna agus breisoiliúna 
iomchuí, le haird speisialta ar mhná-fhiontraithe ionchasacha, agus go bhfuil an rochtain 
sin ríthábhachtach chun deiseanna teicneolaíochta agus nuálaíochta a thapú agus 
táirgiúlacht san earnáil talmhaíochta a bharrfheabhsú go leanúnach laistigh de 
gheilleagar inbhuanaithe; á iarraidh, ina theannta sin, go dtabharfaí tacaíocht do 
thionscnaimh fiontraíochta, do scileanna agus d’inniúlachtaí agus go ndéanfaí 
gairmoideachas agus gairmoiliúint do mhná i gceantair thuaithe a chur chun cinn go 
leanúnach agus go spriocdhírithe;

2 Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d’fhorbairt 
tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 487).
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8. á mheas nár cheart, le comhaontuithe saorthrádála arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas 
agus a chomhpháirtithe domhanda, tionscail talmhaíochta íogaire AE a chur i mbaol, 
ach gur cheart, ina ionad sin, go mbeadh deis ann d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
in earnáil na talmhaíochta; á mheas go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach don 
Choimisiún bearta a sheachaint a d‘fhéadfadh cur isteach ar iomaíochas FBManna nó ar 
phrionsabal an tsaormhargaidh agus díriú ar dheireadh a chur le bacainní laistigh den 
mhargadh aonair chun slabhraí soláthair gairide san earnáil agraibhia a neartú agus a 
éagsúlú; á mheas go bhféadfaí iarrachtaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar sciar na 
FBManna den mhargadh agus chun asraonta margaidh nua a fhorbairt i dtríú tíortha, 
lena n-áirítear trí idirphlé, malartú dea-chleachtas le comhpháirtithe trádála agus 
tairseach faisnéise nua, i gcás nach gcuirfidh siad isteach ar shlándáil bia na bpáirtithe 
lena mbaineann agus i gcás ina mbeidh siad comhsheasmhach leis na gealltanais atá ann 
cheana maidir leis an aeráid; ag áitiú go leanfar d’fheachtais Eorpacha maidir le táirgí a 
chur chun cinn i dtríú tíortha amach anseo; á chur i bhfios go láidir go bhfuil beartas 
trádála comhleanúnach ríthábhachtach chun iomaíocht éagórach ó tháirgí a allmhairítear 
ó thríú tíortha nach gcomhlíonann na caighdeáin Eorpacha a sheachaint;

9. a chreidiúint gurb iad díthionsclú agus athshuíomh earnálacha straitéiseacha amhail bia 
agus sláinte in AE agus ar fud an domhain a bhí mar thoradh ar bhlianta fada an 
domhandaithe; ag cur béim ar na ceachtanna tábhachtacha a foghlaimíodh ó ghéarchéim 
COVID-19, eadhon an gá atá le hathmhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhfeidhmíonn an geilleagar agus ar na himpleachtaí a bhaineann leis sin do cheapadh 
beartas an Aontais; ag cur béim ar an ngá ar leith atá le beartais an Aontais a athchóiriú 
agus a ailíniú ag cur in iúl gur gá CBT agus an beartas trádála a oiriúnú chun dlús a chur 
le slándáil bia in AE, mar shampla trí tháirgeadh talmhaíochta agus bia inbhuanaithe a 
athlonnú ar fud an Aontais;

10. ag tabhairt dá haire go raibh tionchar an-diúltach ag galair ainmhithe amhail fiabhras 
Afracach na muc, plá na n-athchogantach beag, galar an chraicinn chnapánaigh agus 
galair eile agus/nó go bhfuil tionchar an-diúltach acu fós ar FBManna san earnáil 
agraibhia agus ba chúis iad le gnólachtaí a dhúnadh, a raibh iarmhairtí tromchúiseacha 
socheacnamaíocha aige ar gheilleagair áitiúla; á iarraidh ar na riaracháin atá freagrach 
cóir chomhionann a áirithiú agus freagairt agus tacaíocht thapa agus chothrom a chur ar 
fáil do na gnólachtaí lena mbaineann;

11. á chur i bhfios go mbeidh tionchar ag an straitéis ‘ón bhfeirm go dtí an forc’ ar 
fhormhór na bhfeirmeoirí, ar gnólachtaí teaghlaigh beaga go minic iad a oibríonn ar 
chorrlaigh ísle; ag creidiúint gur féidir le gach cineál talmhaíochta tairbhe a bhaint as an 
straitéis sin; á chur i bhfáth gur féidir leis an straitéis deiseanna a chruthú do shlabhraí 
luacha áitiúla ina bhfuil feirmeoirí beaga agus cuideachtaí bia; á chur in iúl gur geal léi, 
sa chomhthéacs sin, go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún samhlacha gnó ciorclacha a 
mhéadú agus a chur chun cinn chun deiseanna nua fiontraíochta a chur ar fáil, lena n-
áirítear trí úsáid a bhaint as cur amú bia, agus ag tacú le bearta sonracha atá 
saincheaptha do FBManna agraibhia; á iarraidh go dtabharfaí tacaíocht leordhóthanach 
agus leormhaith don aistriú chuig cleachtais inbhuanaithe, lena n-áirítear trí ionstraimí 
airgeadais (go háirithe faoi chuimsiú CBT, an bheartais chomhtháthaithe agus an phlean 
téarnaimh), agus ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart aird ar leith a thabhairt ar 
fheirmeacha beaga agus meánmhéide agus ar FBManna in earnáil na talmhaíochta agus 
an bhia chun tacú leo infheistiú i slabhraí soláthair orgánacha réigiúnaithe agus ionas 
nach mbeidh siad faoi mhíbhuntáiste ná nach mbeidh ualach riaracháin orthu de bharr 
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chur chun feidhme na straitéise; á mheas go bhfuil sé tábhachtach tacaíocht a threisiú 
d’infheistíochtaí nuálacha a rinne FBManna chun cabhrú leo an t-aistriú éiceolaíoch a 
dhéanamh agus, ag an am céanna, feabhas a chur ar a n-athléimneacht eacnamaíoch;

12. á mheabhrú gur saincheist mhór é an t-aistriú digiteach do FBManna san earnáil 
agraibhia agus in áiteanna eile; ag cur béim ar an ngá atá ann oiliúint dhigiteach agus 
uas-sciliú a chur chun cinn chomh maith le tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do 
FBManna ó thaobh na hinbhuanaitheachta agus an digitithe de; ag cur béim ar an ngá 
atá le rochtain ar leathanbhanda agus le hinfhaighteacht leathanbhanda a mhéadú i 
ngach ceantar tuaithe agus i ngach réigiún forimeallach chun bunú FBManna a éascú 
agus modhanna nuálacha táirgthe amhail feirmeoireacht bheacht a chur chun cinn, ós 
rud é go bhfuil nasc níos mó ná riamh idir iomaíochas FBManna agus feidhmiú iontaofa 
an bhonneagair dhigitigh agus na seirbhísí digiteacha; á mheas, thairis sin, nach mór, 
faoi chuimsiú straitéis FBManna, tosaíocht a thabhairt do scileanna digiteacha 
bunúsacha a sholáthar do gach FBM neamhdhigiteach, lena n-áirítear faisnéis faoina 
gcearta agus a n-oibleagáidí laistigh den digitiú, agus go bhfuil géarghá leis sin in 
earnálacha ina bhfuil cion ard FBManna agus nach bhfuil an digitiú forbartha iontu go 
fóill; á iarraidh, dá bhrí sin, go mbeadh bearta spriocdhírithe ann chun tacú le FBManna 
nuálacha chun nuálaíochtaí teicneolaíochta glasa inbhuanaithe a chur ar fáil agus ag cur 
béim ar a thábhachtaí atá sé teicneolaíochtaí intleachta saorga (AI) a fhorbairt, ar 
teicneolaíochtaí iad atá saincheaptha don earnáil agraibhia;

13. ag tacú leis an iarraidh ón gCoimisiún ar na Ballstáit agus ar na húdaráis chonarthacha 
conarthaí móra soláthair phoiblí a roinnt ina mbaisceanna níos lú, i bhfianaise 
acmhainneacht an chur chuige sin rannpháirtíocht FBManna agraibhia sa soláthar poiblí 
a éascú agus rannchuidiú ar an gcaoi sin le slabhraí soláthair a ghiorrú agus a éagsúlú, i 
gcomhréir le spriocanna na straitéise ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’; á iarraidh go 
dtabharfaí tuilleadh treorach d’údaráis phoiblí agus do FBManna maidir leis na 
solúbthachtaí atá ann cheana agus maidir le rialacha soláthair phoiblí a chur in oiriúint 
chuige sin;

14. á chur i bhfáth gur minic a bhíonn dálaí oibríochta sainiúla agus níos dúshlánaí ag 
FBManna i gceantair thuaithe, go háirithe iad siúd atá lonnaithe i limistéir thuaithe 
fhorimeallacha, amhail margaí áitiúla beaga agus achair fhada chuig margaí móra, níos 
lú nasc iompair, nascacht dhigiteach lag agus níos lú deiseanna oiliúna; ag cur béim ar 
an ngá atá le ceapadh beartais iomchuí agus le tacaíocht iomchuí i ndáil le forbairt an 
mhargaidh, le honnmhairí agus le margaíocht do FBManna tuaithe;

15. á mheas gur cheart go bhféachfaí go láidir leis an gcéad athchóiriú eile ar CBT na 
nósanna imeachta riaracháin a shimpliú, ós rud é go gcuireann rómhaorlathas ar 
ghabháltais bheaga agus mheánmhéide faoi mhíbhuntáiste suntasach i gcomparáid le 
cinn mhóra;

16. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart tacaíocht níos cothroime a thabhairt le 
hathchóiriú CBT d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide agus gur cheart, le tacaíocht 
AE, go dtabharfaí tosaíocht do shamhail na feirme teaghlaigh;

17. á iarraidh buiséad láidir CBT a bheith ann a fhreastalóidh ar dhúshláin nua an 
Mhargaidh Ghlais agus á iarraidh go dtabharfaidh leithdháileadh na chéad Ghlúine eile 
de chuid an Aontais ar CBT tús áite do thacaíocht d’fhiontair bheaga agus 
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mheánmhéide

18. ag tabhairt dá haire gur ann do leibhéal ard ilroinnte i dtáirgeadh príomhúil talmhaíochta 
i gcomparáid le hoibreoirí eile sa bhiashlabhra, rud a dhéanann dochar do chumhacht 
mhargála feirmeoirí beaga, agus á mheas gur gá maoluithe ó rialacha iomaíochta AE 
agus oiriúnuithe orthu san earnáil talmhaíochta a athneartú chun cothromaíocht níos 
fearr a bhunú idir na hoibreoirí éagsúla; á chur in iúl gur geal léi an reachtaíocht nua 
maidir le cleachtais éagóracha trádála3 agus á aithint mar chéad chéim thábhachtach 
chun na rialacha a chomhchuibhiú ar leibhéal an Aontais, rud a rachadh chun tairbhe do 
chumhacht mhargála FBManna san earnáil agraibhia, ach gurb oth léi nach 
gcumhdaítear díolacháin faoina luach leis an treoir; ag cur béim ar an bhfíoras nach mór 
do AE agus d’údaráis náisiúnta a n-iarrachtaí a neartú chun FBManna a chosaint ar 
chleachtais éagóracha margaidh a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar mhí-úsáid 
ceannasachta sa mhargadh, bíodh sin ag mórsholáthróirí, ag próiseálaithe nó ag 
custaiméirí, ag iarraidh go gcuirfí an Treoir maidir le hÍocaíocht Dhéanach4 i bhfeidhm 
níos déine, agus ag tathant ar an gCoimisiún feabhas a chur ar an bhfaireachán agus ar 
an bhforfheidhmiú;

19. ag tacú go mór le cur i bhfeidhm an phrionsabail ‘Smaoinigh ar Fhiontair Bheaga ar 
dTús’/tástáil FBM ar fud na dtograí reachtacha go léir, agus go háirithe na bearta a 
bhaineann le FBManna tuaithe a shaincheapadh i straitéis nua ‘ón bhFeirm go dtí an 
Forc’ agus na bithéagsúlachta, agus, dá bhrí sin, á iarraidh ar an gCoimisiún 
measúnuithe tionchair cuí a dhéanamh;

20. á mheas go bhfuil tacaíocht faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT) an-tábhachtach d’fheirmeacha agus do FBManna san earnáil agraibhia agus 
go bhféadfaí í a dhíriú ar fheirmeacha agus ar ghnólachtaí eile i gceantair thuaithe, a 
bhféadfadh FBManna a bheith faoina chuimsiú, chun forbairt fhadtéarmach, éagsúlú 
agus inbhuanaitheacht a áirithiú ar feadh shaolré na cuideachta. ag cur in iúl gur geal léi 
an cinneadh 2 % de leithreasaí CETFT nár caitheadh a chur ar leataobh le haghaidh 
bearta géarchéime a d’fhéadfadh na FBManna is mó atá buailte ag an bpaindéim a 
shábháil;

21. ag tabhairt dá haire go bhfuil go leor ceantar tuaithe in AE ina ndéantar táirgí 
talmhaíochta agus bia-ábhair ar ardchaighdeán a tháirgeadh; á chur i bhfios go láidir a 
thábhachtaí atá comharchumainn in earnálacha agraibhia agus a mbreisluach sóisialta do 
cheantair thuaithe; ag cur béim ar a thábhachtaí atá FBManna san earnáil 
agrathurasóireachta agus ar an ról atá acu maidir le limistéir thuaithe bhríomhara a 
áirithiú trí fhostaíocht a chur ar fáil; á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfaí tacaíocht do na 
FBManna sin, ar gnólachtaí teaghlaigh iad go minic, agus go háirithe go mbeadh 
rochtain ar leathanbhanda agus nascacht ann chun cabhrú lena dtáirgí a chur chun cinn 
sa mhargadh aonair agus, i gcás inarb iomchuí, aghaidh a thabhairt ar bhacainní trádála i 
dtríú tíortha; á iarraidh go bhforbrófaí r-lipéad AE, i gcás inarb infheidhme, chun liosta 
nua-aimseartha digiteach de chomhábhair agus d’fhaisnéis chothúcháin a chur ar fáil do 
thomhaltóirí ar líne; á chur i bhfáth gur bonn tábhachtach fiontraíoch é coincheap an 

3 Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais 
éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia (IO L 111, 
25.4.2019, lch.  59).
4 Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh 
íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála (IO L 48, 23.2.2011, lch. 1).
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éagsúlaithe a chur chun cinn, mar shampla trí agrathurasóireacht, trí mhargaíocht 
dhíreach, trí sheirbhísí sóisialta nó trí ghníomhaíochtaí eile ar an bhfeirm, agus gur 
féidir leis cuidiú le hioncam leordhóthanach a áirithiú d’fhiontair thalmhaíochta;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar an Treoir maidir le hÍocaíocht 
Dhéanach agus an Treoir maidir le Cleachtais Éagóracha Trádála a fhorfheidhmiú go 
hiomlán agus go haonchineálach chun feabhas a chur ar fheidhmiú shlabhra iomlán an 
tsoláthair bia laistigh de mhargadh aonair AE agus chun seasamh margála feirmeacha, 
comharchumann agus FBManna agraibhia a neartú;

23. ag tathant ar údaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta tacú le scéimeanna cáilíochta 
agraibhia AE agus/nó náisiúnta agus réigiúnacha, agus chun iad a spreagadh, go háirithe 
i measc FBManna, mar bhealach chun poist a chruthú agus cleachtais táirgthe 
thraidisiúnta agus oidhreacht chócaireachta a chaomhnú;

24. á chur in iúl gurb oth léi, maidir leis na forálacha nua atá molta ag an gCoimisiún i 
gcomhthéacs an Rialacháin maidir le Forbairt Tuaithe chun cabhrú le feirmeoirí an 
ghéarchéim a shárú, gur forálacha idirdhealaitheacha iad i leith tíortha nach bhfuil cistí 
fágtha acu ag deireadh na clárthréimhse agus go bhféadfadh an staid 
neamhchothromaithe sin an iomaíocht idir na Ballstáit a shaobhadh;

25. á mheabhrú gur micrifhiontair nó FBManna nach bhfuil an leachtacht airgeadais 
chéanna acu agus atá ag fiontair mhóra a bhainistíonn roinnt earnálacha amhail 
beachaireacht den chuid is mó, rud a fhágann go mbíonn sé níos deacra iasachtaí nó 
ionstraimí eile airgeadais dá samhail a fháil chun fás nó forbairt a dhéanamh; ag tabhairt 
dá haire go ndearna tosca amhail brú praghsanna agus úsáid neamhrialaithe nó ró-úsáid 
táirgí cosanta plandaí i roinnt réigiún iarmhairtí tromchúiseacha eacnamaíocha ar 
bheachairí agus ar FBManna, a bhfuil a ngnó ag brath orthu;

26. á mheas go bhfuil cáilíocht fheabhsaithe seirbhísí agus saoráidí ar mhaithe leis an leas 
ginearálta chomh tábhachtach céanna i gceantair thuaithe agus atá i limistéir uirbeacha; 
á chur i bhfáth go mbíonn caighdeáin mhaireachtála níos fearr i gceantair thuaithe agus 
íoslaghdú ar bhánú na tuaithe mar thoradh ar sheirbhísí laethúla amhail cúram leanaí, 
cúram do dhaoine scothaosta, cúram sláinte agus scoileanna;

27. á chur i bhfios nach bhfuil ach 11 % d’fheirmeacha AE, FBManna den chuid is mó, á 
reáchtáil ag daoine faoi bhun 40; ag moladh na mbeart atá ann cheana chun tacú le 
feirmeoirí óga, amhail Íocaíocht d’Fheirmeoirí Óga; ag tabhairt dá haire, mar sin féin, 
go bhféadfadh sé go mbeadh fóirdheontais AE san easnamh ar fheirmeoirí óga de 
dheasca drochshreafaí faisnéise agus ualaí riaracháin; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí 
bearta spriocdhírithe breise d’fheirmeoirí óga ag tathant go dtabharfaí tacaíocht d’aistriú 
eolais feabhsaithe idir glúnta feirmeoirí agus go ndéanfaí athnuachan ó ghlúin go glúin 
sa talmhaíocht;

28. á iarraidh tacaíocht a bheith ann do thionscnaimh maidir le cothromaíocht oibre is saoil 
chun riachtanais teaghlach feirmeoireachta a chur san áireamh agus chun bearta iomchuí 
a áirithiú amhail saoire do thuismitheoirí agus soláthar oibrithe ionaid i gcás 
breoiteachta;

29. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé ríthábhachtach lárionaid inniúlachta bithfhuinnimh 
éifeachtacha a fhorbairt chun aghaidh leordhóthanach a thabhairt ar an ngá atá le réitigh 
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ar an athrú aeráide agus go bhféadfaí, dá bhrí sin, an t-aistriú i dtreo talmhaíochta atá 
neodrach ó thaobh carbóin de a chumasú faoi 2050 chun bheith ar cheann de cholúin an 
Mhargaidh Ghlais;

30. á chur i bhfáth gurb é an bithfhuinneamh ón talmhaíocht agus ón bhforaoiseacht le 
haghaidh úsáid shoghluaiste agus statach an fhorbairt is tapúla agus is saoire is féidir in 
earnáil na soghluaisteachta agus an téimh agus gur féidir é a leathnú go tapa amach 
anseo, laistigh de theorainneacha réasúnta inbhuanaithe, le huaséifeachtúlacht CO2; á 
chur i bhfios go gcuirfeadh sé tuilleadh le cruthú breisluacha réigiúnaigh agus le laghdú 
suntasach ar CO2;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú leis an bhfiontraíocht tríd an timpeallacht ghnó i 
gceantair thuaithe a fheabhsú trí bhearta chun fás inbhuanaithe, rochtain thapa ar 
mhaoiniú solúbtha ar mhionscála (lena n-áirítear coigiltis dlúthpháirtíochta) agus 
rochtain idirlín leathanbhanda a chur chun cinn ar fud AE;

32. á mheas gur cheart forálacha a chur san áireamh i nósanna imeachta um sholáthar poiblí 
lena gcuirtear ar chumas FBManna, go háirithe FBManna áitiúla, páirt a ghlacadh i 
nglaonna ar thairiscintí, agus ar an gcaoi sin tacú le táirgí ísealmhíle agus míle 
nialasaigh;

33. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé cistiú éagsúlaithe a chur ar fáil d’fhiontair bheaga 
agus mheánmhéide in earnáil na feirmeoireachta.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM CHULTÚR AGUS UM OIDEACHAS

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar straitéis nua do FBManna Eorpacha
(2020/2131(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Victor Negrescu

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á athdhearbhú a thábhachtaí atá micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair 
mheánmhéide (FBManna) mar chnámh droma gheilleagar an Aontais, lena n-áirítear i 
mBallstáit níos lú; ag tabhairt dá haire go bhfuil FBManna go háirithe leochaileach do 
shuaití eacnamaíoch de bharr a gcúlchistí leachtachta teoranta agus a ndéine airde 
saothair; á chur i bhfios go láidir go raibh tionchar socheacnamaíoch nach bhfacthas 
riamh cheana ag géarchéim COVID-19 ar FBManna, go háirithe in earnálacha agus 
tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha (ETCCanna), san oideachas, san óige, sa spórt 
agus sna meáin; á chur i bhfáth, de bharr shainiúlachtaí na n-earnálacha sin, go bhfuil 
earnálacha agus tionscadail chultúrtha agus chruthaitheacha Eorpacha thíos leis an 
ngéarchéim is mó a bhfaca siad; á iarraidh ar an gCoimisiún a straitéis FBM le haghaidh 
Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach a athbhreithniú, a thacaíocht a dhíriú ar FBManna 
chun cuidiú leo teacht slán as an ngéarchéim agus ról tábhachtach a bheith acu i 
dtéarnamh inbhuanaithe ár ngeilleagair Eorpaigh, a áirithiú go bhfuil rochtain 
fhorleathan agus éasca ar na cistí a leithdháiltear ar FBManna Eorpacha ar fud na 
mBallstát chun go mbeidh siad in ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá acu faoi 
láthair, ardleibhéil fostaíochta ar ardcháilíocht a choinneáil agus scéimeanna coinneála 
post a chur i bhfeidhm;

2. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá FBManna in ETCCanna ó thaobh fostaíochta agus fás 
eacnamaíoch de, ós rud é go rannchuidíonn ETCCanna amháin le hos cionn 8.7 milliún 
post lánaimseartha, a bhfuil cuid mhaith díobh i FBManna (3.8 % de lucht saothair an 
Aontais); á mheabhrú sainiúlacht ETCCanna, atá bunaithe go príomha ar éiceachórais 
FBM; á chur i bhfios go láidir go bhfuil próifílí riosca níos airde ag roinnt FBManna in 
ETCCanna, agus, dá bhrí sin, á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé tacaíocht 
d’fhorbairt tionscadail agus d’fhothú acmhainneachta a chur ar fáil do na FBManna sin; 
ag cur béim ar an bhfíoras, laistigh de ETCCanna, gurbh í an earnáil bheo ba mheasa ar 
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buaileadh le géarchéim COVID-19, le hionaid an cheoil bheo agus na dtaibh-ealaíon 
beo, lena n-áirítear féilte, ar na chéad chinn ar dúnadh agus na cinn deireanacha a 
athosclaíodh, arb í is cúis go bhfuil tacaíocht ar leith ag teastáil ón earnáil bheo; ag cur 
béim ar an ngá go bhfoghlaimeofar ón ngéarchéim atá ann faoi láthair agus go 
gcruthófar comhphlean comhordaithe ag AE a bheidh ullamh le húsáid chun tionchar 
géarchéimeanna amach anseo maidir le FBManna a laghdú; á mholadh go gcuirfí san 
áireamh scéimeanna tacaíochta saincheaptha i ndáil le géarchéim chun dul i ngleic leis 
na dúshláin atá os comhair na n-earnálacha éagsúla a ndéantar difear dóibh;

3. á athdhearbhú a thábhachtaí atá cistiú inrochtana do FBManna ar fud na hEorpa, go 
háirithe in ETCCanna, agus in earnálacha an oideachais, na hóige, na meán agus an 
spóirt; á iarraidh ar an gComhairle cistiú a mhéadú agus ar an gComhairle 
inrochtaineacht ar chistiú a mhéadú, lena n-áirítear cistiú poiblí, go háirithe i gclár 
InvestEU atá ar na bacáin, agus chun deiseanna airgeadais comhionanna i mBallstáit 
uile an Aontais a sholáthar;

4. á thabhairt chun suntais gurb ionann an turasóireacht chultúrtha agus 40 % de 
thurasóireacht uile na hEorpa; ag cur béim ar thionchar COVID-19 nach bhfacthas 
cheana ar earnáil na turasóireachta agus an taistil; á iarraidh, dá bhrí sin, go bhforbrófaí 
Sásra um Bainistiú Géarchéime le bearta nithiúla chun freagairt ar riachtanais FBManna 
sa turasóireacht chultúrtha;

5. á chur in iúl gur díol sásaimh di úsáid na hionstraime Eorpaí do Thacaíocht shealadach 
chun Rioscaí Dífhostaíochta a mhaolú i gcás Éigeandála (SURE) agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacaíocht airgeadais leordhóthanach a áirithiú do 
FBManna in earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, go háirithe na réigiúin is mó atá 
buailte;

6. ag cáineadh go láidir easpa uaillmhéine an togra athbhreithnithe maidir leis an gcéad 
CAI eile a bhaineann le cistiú leordhóthanach do ETCCanna, agus an easpa tacaíochta 
airgeadais sonraí do na hearnálacha sin sa Phlean nua don Téarnamh; á mheas go bhfuil 
na tograí reatha do-ghlactha agus á chreidiúint go mbeidh tionchar diúltach acu ar an 
earnáil; á athdhearbhú go bhfuil gá le tacaíocht airgeadais bhreise mar bhonn don chéad 
ghlúin eile todhchaí inbhuanaithe a thógáil; á mheas, sa chomhthéacs sin, nach féidir na 
cuspóirí sin a bhaint amach go rathúil ach amháin má dhéanann an Coimisiún agus na 
Ballstáit buiséad de chuid de chláir is rathúla an Aontais a mhéadú; á mheabhrú, ina 
leith sin, sainordú na Parlaiminte go ndéanfaidh cláir CAI amach anseo buiséad 
Erasmus+ a mhéadú faoi thrí, buiséad Eoraip na Cruthaitheachta a mhéadú faoi dhó 
agus an méid a mhol an Coimisiún le haghaidh Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a 
athbhunú; á mheas go bhfuil na figiúirí sin éirithe níos ábhartha ná riamh chun an 
ghéarchéim reatha a chomhrac; á mheas gurb ionann 8.7 milliún post in ETCCanna agus 
4 % de OTI an Aontais, á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, de réir a 
riachtanas sonrach, ar a laghad 2 % de Shaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a chur 
i leataobh do théarnamh ETCCanna; á thabhairt chun suntais gur cheart an céatadán sin 
tábhacht an tionscail a léiriú; á athdhearbhú gur gá clársceidealú beacht agus pleananna 
airgeadais arna gceapadh chun leanúnachas ghníomhaíochtaí ETCCanna a áirithiú agus 
chun intuarthacht a chur ar fáil do na daoine atá gníomhach sa réimse;

7. á athdhearbhú a thábhachtaí atá cistiú inrochtana do FBManna ar fud na hEorpa, go 
háirithe in earnálacha an chultúir, na cruthaitheachta, an oideachais, na hóige, na meán 
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agus an spóirt; ag aithint gur féidir le nádúr doláimhsithe na ngníomhaíochtaí sna 
hearnálacha sin teorainn a chur ar an rochtain atá acu ar thacaíocht airgeadais; á chur in 
iúl gur díol sásaimh di na feabhsuithe a rinneadh le déanaí ar Shaoráid Ráthaíochta 
Earnálacha an Chultúir agus na Cruthaitheachta (CCSGF), a ndeachaigh, i rith an 
bhuiséid dheireanaigh ó 2014 go 2020, chun tairbhe do FBManna trí iasachtaí a 
dhaingniú do thionscnaimh in ETCCanna; á iarraidh ar an gCoimisiún go gcuirfí 
CCSGF san áireamh faoi Chlár InvestEU chun rochtain ar airgeadas a fheabhsú do 
roinnt mhaith fiontraithe atá ag oibriú in ETCCanna le linn ghéarchéim COVID-19 agus 
á iarraidh go gcuirfí síneadh le CCSGF, le solúbthacht bhreise maidir le socruithe 
aisíocaíochta le haghaidh FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfí 
ETCCanna san áireamh go leordhóthanach i gcláir uile le haghaidh fiontraíochta amhail 
clár AE um Iomaíochas na bhFiontar agus um FBManna (COSME) agus Fís Eorpach;

8. ag cur béim ar ról tábhachtach na Físe Eorpaí ó thaobh cuidiú le ETCCanna chun 
teicneolaíochtaí nua a nuáil agus a fhorbairt, ar teicneolaíochtaí iad ar féidir leo tionchar 
dearfach a bheith acu ar rannpháirtíocht chultúrtha chruthaitheach oscailte agus 
iolraíoch; á chur in iúl gur díol sásamh di, sa chomhthéacs sin, Pobal Eolais agus 
Nuálaíochta (PEN) a chruthú faoi straitéis na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus 
Teicneolaíocht (EIT); á chur i bhfios go láidir gur gá nósanna imeachta do FBManna in 
ETCCanna a shimpliú agus iarratas á chur isteach acu ar chistí agus á iarraidh go 
mbeadh réiteach ilfhreastail ann do FBManna atá ag cur isteach ar chistí faoi chláir an 
Aontais;

9. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le rialacha iomchuí agus éifeachtacha do chur chun 
feidhme agus úsáid beartas comhtháthaithe le haghaidh FBManna in ETCCanna; ag cur 
béim ar a thábhachtaí atá sineirge idir tionscnaimh éagsúla agus an cistiú atá ar fáil do 
FBManna, agus ag tabhairt dá haire go mbíonn FBManna fós ag streachailt le rochtain 
leormhaith ar chistí, go háirithe do thionscadail fhadtéarmacha agus nuálacha;

10. ag tabhairt dá haire an t-éileamh breise atá ar inneachar cultúrtha digiteach, go háirithe 
le linn céimeanna éagsúla gaibhniúcháin; á chur i bhfios go gcuirfidh leibhéal íseal 
digiteála isteach ar chóineasú eacnamaíoch agus ar ionchais fáis i roinnt earnálacha; á 
chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, gur gá tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i 
ndigiteáil FBManna Eorpacha ar fud earnálacha; ag aithint na deiseanna breise a 
cruthaíodh leis an digiteáil go ginearálta agus go háirithe in ETCCanna; á iarraidh go 
dtabharfaí tacaíocht bhreise do FBManna, rud a chuirfidh chun cinn inrochtaineacht 
níos mó ar inneachar cultúrtha agus oideachais digiteach; ag tathant go gcruthófaí 
machaire comhréidh digiteach, agus dúshláin FBManna in ETCCanna á gcur san 
áireamh, amhail idir-inoibritheacht in AE, an deighilt dhigiteach, chomh maith le 
rochtain Idirlín comhionann; á chur i bhfáth gur gá tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i 
scileanna, go háirithe scileanna digiteacha agus fiontraíochta, ar gá iad a bheith ar 
cheann de na téamaí lárnacha den churaclaim laistigh de chéimeanna uile an oideachais, 
chomh maith le a bheith san áireamh mar scileanna bunúsacha sna pleananna oiliúna 
d’oibrithe agus do dhaoine dífhostaithe, iad ar fad a bheith comhordaithe sa phlean 
gníomhaíochta don oideachas digiteach chun próiseas claochlaithe dhigitigh 
chuimsithigh agus inbhuanaithe a áirithiú, agus ar an gcaoi sin fostaíocht a chosaint 
agus cuimsiú sóisialta a fheabhsú; á iarraidh go mbunófaí tionscnamh Eorpach maidir le 
hoideachas fiontraíochta chun an chéad ghlúin eile de FBManna Eorpacha, go háirithe 
in ETCCanna, a ullmhú, agus freisin chun treoir agus tacaíocht a sholáthar do FBManna 
atá ann cheana agus iad ag oiriúnú do na dúshláin atá ann faoi láthair trí chláir lena n-
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áirítear foghlaim ar feadh an tsaoil; á athdhearbhú a thábhachtaí atá malartuithe 
printíseachtaí agus fiontraithe faoi chuimsiú Erasmus+, agus á iarraidh go mbeadh níos 
mó tionscnamh comhchosúil ann a bhaineann úsáid as formáidí agus uirlisí nua; á 
iarraidh go mbeadh ardán feabhsaithe ann a ndéanfadh faisnéis maidir le cúnamh 
Eorpach a chur ar fáil d’fhiontraithe óga, do ghnólachtaí nuathionscanta, do 
chuideachtaí atá i mbun fáis agus do FBManna atá ann cheana;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún plean tacaíochta comhtháite a fhorbairt do FBManna ag 
baint úsáid as sásraí trasmhaoinithe atá ar fail ag leibhéal an Aontais, mar aon le sineirgí 
leis na tionscnaimh náisiúnta agus áitiúla, chun tacaíocht a thabhairt do FBManna a 
bhfuil dúshláin ollmhóra rompu de bharr phaindéim COVID-19 agus chun acmhainní 
airgeadais a chur ar fáil chun tionscnaimh fiontraíochta nua a bhunú; á chur i bhfios go 
láidir, trí éagsúlacht i measc FBManna in ETCCanna a áirithiú, go ndéanfar éagsúlacht 
chultúrtha a choimirciú, cuidiú le cur i gcoinne údarásaíochais agus, dá bhrí sin, 
luachanna Eorpacha a chosaint; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé rialáil a fheabhsú, ós 
rud é go bhfulaingíonn FBManna go háirithe iarmhairtí rialála neamhéifeachtúla agus 
ualaí riaracháin nach bhfuil gá leo; á thabhairt chun suntais go bhfuil comhtháthú níos 
doimhne laistigh den mhargadh aonair ríthábhachtach freisin d’iomaíochas agus 
beithsine FBManna;

12. á chur i bhfáth go bhfuil gá le rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí 
fiontraíochta; ag aithint agus ag cur in iúl gur mór aici iarrachtaí fiontraíochta in earnáil 
an oideachais, go háirithe i gcás FBManna agus comharchumann a lamhálann d’éagsúlú 
sa chóras oideachais agus sna samhlacha atá ar fáil do theaghlaigh ionas gur féidir leo 
rogha a dhéanamh go neamhshrianta; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
oideachais fiontraíochta a chothú agus bearta tacaíochta saincheaptha a chruthú lena 
gcumasófar rochtain ar ghníomhaíochtaí fiontraíochta agus féinfhostaithe d’Eorpaigh 
uile le béim ar leith ar dhaoine a bhfuil níos lú deiseanna acu;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le húdaráis áitiúla agus le 
comhpháirtithe sóisialta, tionscnamh Eorpach a bhunú leis an aidhm níos mó ná aon 
mhilliún gnólacht nuathionscanta nua a chruthú in AE lena gcuirfear deiseanna 
fiontraíochta ar fáil ar fud na hEorpa;

14. á chur i bhfáth go bhfuil ról tábhachtach ag FBManna san earnáil spóirt ó thaobh 
stíleanna maireachtála folláine, idirphlé idirchultúrtha agus deiseanna oideachais agus 
gairmiúla a áirithiú agus a chur chun cinn; á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfaí níos mó 
airde don ghné spóirt faoi chlár Erasmus+.
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LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA

An tUasal Cristian-Silviu Buşoi
An Cathaoirleach
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
AN BHRUISÉIL

A Chathaoirligh, a chara,

Tá údarú faighte ag an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla an 2 Meán Fómhair 2020 tuairim a chur 
faoi bhráid do choiste faoin nós imeachta thuasluaite. Ceapadh Gilles Lebreton mar rapóirtéir 
don tuairim. Ós rud é gur gearr an tréimhse ama, ar an drochuair, a tugadh do na coistí a thugann 
tuairim chun a dtuairimí a ghlacadh laistigh den tréimhse ama a leag do choiste síos, chinn an 
Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar deireadh an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach. 

Glacadh an tuairim thíos ag cruinniú coiste an 1 Deireadh Fómhair 20201. Chinn an Coiste um 
Ghnóthaí Dlíthiúla a iarraidh ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i 
gcomhair rúin.

Tá súil agam go mbeidh an méid sin ina rannchuidiú fónta leis an tuarascáil atá á dréachtú ag 
do Choiste.

Is mise, le meas,

Adrián Vázquez Lázara

MOLTAÍ

1. á chur i bhfios go láidir gur gá feabhas a chur ar an timpeallacht oibriúcháin do 
FBManna agus nach mór do reachtaíocht an Aontais tairbhí a chruthú gan ualaí nach 
bhfuil gá leo a fhorchur ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí, ós rud é gur ar FBManna go 
háirithe a bhíonn éifeachtaí ag costais arna gcruthú ag reachtaíocht -, i bhfianaise a 
theoranta atá a n-acmhainní daonna agus airgeadais; á athdhearbhú, i ndáil leis sin, a 
thábhachtaí atá an prionsabal ‘smaoinigh ar fhiontair bheaga ar dtús’ agus cur i 
bhfeidhm córasach thástáil FBM do reachtaíocht AE chomh maith le gealltanas an 

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Adrián Vázquez Lázara (Cathaoirleach), Ibán 
García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Raffaele Stancanelli (Leas-Chathaoirleach), Manon Aubry, Gunnar Beck, 
Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean‑Paul Garraud, Evelyne Gebhardt, 
Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos 
Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Bettina 
Vollath, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski, Tomasz Frankowski.
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Choimisiúin don phrionsabal ceann amháin amach, ceann amháin isteach do 
reachtaíocht nua. 

2. á chur i bhfios go láidir go bhfuil FBManna Eorpacha buailte go trom le paindéim 
Covid-19, agus á mheas gur léiríodh leis an bpaindéim roinnt easnamh i mbeartas 
tionsclaíoch na hEorpa, go háirithe maidir lena spleáchas i leith tríú tíortha agus gur 
cheart go mbeadh an tAontas Eorpach spreagtha chun slabhraí táirgthe Eorpacha 
neamhspleácha a fheabhsú; á chur in iúl, dá bhrí sin, gur cheart don Aontas a leasanna 
straitéiseacha a chosaint ar bhealach níos fearr trí chosaint agus cur chun cinn FBManna 
a fheabhsú chun cabhrú leo leas iomlán a bhaint as deiseanna agus chun freagairt go 
láidir do na dúshláin atá ann dóibh agus dár sochaí sa lá atá inniu ann; á chur i bhfáth 
gur cheart go mbeadh fís fhadtéarmach ag an straitéis nua, le béim ar an leibhéal áitiúil 
chun briseadh suas slabhraí soláthair a sheachaint; 

3. á chur in iúl gur geal léi an ról feabhsaithe a bheidh ag an gclár InvestEU agus ag ionú 
FBM sa phlean téarnaimh, ar cheart dó a bheith mar an phríomhuirlis airgeadais chun a 
samhlacha gnó a chomhdhlúthú agus chun cabhrú leo infheistiú i dtionscadail rialachais 
chorparáidigh, lena gcuirfear borradh faoin iomaíochas agus faoin nuálaíocht mhargadh-
bhunaithe; 

4. á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach athshuíomh tionscal straitéiseach a spreagadh 
agus slabhraí gearra soláthair a chur chun tosaigh agus a chothú, nuair is féidir, chun 
poist a chruthú san Eoraip agus chun eiceachórais FBM a thabhairt níos gaire do 
thomhaltóirí; 

5. ag tathant ar an gCoimisiún creat dlíthiúil uaillmhianach agus éifeachtúil a thíolacadh ar 
leibhéal an Aontais, bunaithe ar oibleagáidí díchill chuí, chun slabhraí soláthair 
inbhuanaithe a áirithiú don Aontas Eorpach, agus ar an gcaoi sin, chun FBManna 
Eorpacha inbhuanaithe a chosaint;

6. á mholadh don Choimisiún iomaíocht éagórach a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí, 
arb iomaíocht í a mbíonn tionchar aici ar thomhaltóirí agus lena ndéantar FBManna a 
lagú go príomha, bunaithe ar tháirgí ag teacht ó thríú tíortha nach gcomhlíonann 
caighdeáin theicniúla, chomhshaoil, sláinte, shóisialta nó maoine intleachtúla an Aontais 
Eorpaigh, i measc nithe eile, trí oibleagáid a thabhairt isteach maidir le ‘hIonad 
Ilfreastail le haghaidh Allmhairiú’ do bhailiú CBL, a tugadh isteach le déanaí ach a bhí 
roghnach go dtí seo;

7. á chur in iúl gur geal léi an scéim nua CBL do ghnólachtaí beaga, ar cheart dó 
maorlathas agus ualaí riaracháin ar FBManna a laghdú chomh maith le machaire 
comhréidh do ghnólachtaí a chruthú; 

8. á chur in iúl gur geal léi an “Clár do FBManna”, a sheol EUIPO in 2020, a bhfuil sé mar 
aidhm aige cur ar chumas FBManna leas iomlán a bhaint as acmhainneacht ráthaíochtaí 
dlíthiúla a eascraíonn as dlí na maoine intleachtúla;

9. á chur i bhfáth gur gá aird ar leith a thabhairt ar earnálacha sa Mhargadh Aonair atá 
dírithe ar fhás amhail geilleagar na comhroinnte, lena mealltar gnólachtaí 
nuathionscanta nuálacha agus gur gá lamháil do shamhlacha gnó cruthaitheacha boscaí 
gainimh rialála a úsáid ar leibhéal AE chun costas na nuálaíochta do ghnólachtaí 
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nuathionscanta a laghdú agus gur gá oibriú ar bhealaí chun deireadh a chur le bacainní 
ar dhul isteach sa mhargadh féin; 

10. á chur i bhfáth go bhfuil maoiniú inbhuanaithe de dhíth chun an bhearna infheistíochta 
atá ann faoi láthair a líonadh agus chun an ról ceannasach atá ag FBManna na hEorpa 
cheana féin i bhforbairt nuálaíochtaí lena dtugtar aghaidh ar aidhmeanna an 
Chomhaontaithe Ghlais agus an Chiste um Aistriú Cóir (CUAC) a threisiú; 

11. á mheabhrú nach mór a áirithiú go mbaineann FBManna fíorthairbhe as Treoir 
2011/7/AE in aghaidh íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála, agus na Ballstáit a 
spreagadh chun an fhéidearthacht dá bhforáiltear in Airteagal 12.3 den Treoir a úsáid 
chun forálacha atá níos fabhraí fós do FBManna a ghlacadh;

12. á chur in iúl gur geal léi an Ionstraim um Thacaíocht Sócmhainneacht atá tíolactha ag an 
gCoimisiún mar chuid dá phacáiste dar teideal AE don Chéad Ghlúin Eile, rud a 
d’fhéadfadh tacaíocht a bhfuil géarghá léi a thabhairt do shócmhainneacht FBManna sa 
téarnamh i ndiaidh COVID, agus gur gá don ionstraim sin a áirithiú go bhfaighidh 
FBManna tacaíocht trí bhíthin próisis éifeachtúla agus gur cheart don ionstraim a bheith 
oibríochtúil a thúisce is féidir chun go mbeadh sí ina comhlánú ar ghníomhaíochtaí ó na 
Ballstáit;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún ról gníomhach a bheith aige maidir le tacaíocht a thabhairt 
do na Ballstáit agus Treoir (AE) 2019/1023 maidir le creataí um athstruchtúrú 
coisctheach agus maidir le nósanna imeachta a bhaineann le hathstruchtúrú 
dócmhainneachta agus urscaoileadh fiachais á trasuí acu chun gur féidir le cuideachtaí 
beaga agus meánmhéide go háirithe féimheacht a sheachaint; 

14. á mheas nach mór rochtain fhabhrach ar sholáthar poiblí agus ar chaipiteal fiontair a 
dheonú do FBManna agus do ghnólachtaí nuathionscanta Eorpacha, na hualaí riaracháin 
a laghdú agus beartas éascaíochta agus tacaíochta a fhorbairt don nuálaíocht, a 
bhféadfadh comhdú paitinní a bheith mar thoradh air; 

15. á mholadh go dtabharfaí isteach beartais lena n-éascaítear rochtain daoine féinfhostaithe 
ar chórais cosanta sóisialta, go háirithe mná ar fiontraithe iad; á iarraidh ar an 
gCoimisiún deiseanna maoinithe do mhná ar fiontraithe iad a mhéadú agus rochtain ar 
chistí atá ann cheana a fheabhsú. 

16. á mholadh go dtabharfaí isteach critéir chun tacú le táirgí agus seirbhísí réigiúnacha sa 
soláthar poiblí agus á mholadh go méadófaí tairseacha do thairiscintí poiblí i gcás inarb 
iomchuí chun FBManna a neartú; 

17. á chur i bhfáth nach mór cosaint níos fearr a thabhairt do FBManna agus do ghnólachtaí 
nuathionscanta agus údaráis phoiblí agus an tsochaí shibhialta a spreagadh chun 
infheistiú i dtaighde maidir leis an Intleacht Shaorga agus teicneolaíochtaí eile atá 
dírithe ar an todhchaí amhail róbataic, mórshonraí, earraí agus seirbhísí cliste nó 
blocshlabhra, agus na caighdeáin dhlíthiúla agus eiticiúla atá le bunú ar leibhéal an 
Aontais á gcomhlíonadh ina n-iomláine, agus go bhfuil roinnt mhaith FBManna 
Eorpacha ag ullmhú chun dlús a chur lena n-iarrachtaí sa réimse sin; 
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18. á mheas gur dúshlán mór a bheidh ann chun iomaíochas FBManna a áirithiú sna blianta 
amach romhainn líonra idirlín 5G tapa, slán agus iontaofa a fhorbairt ar fud an Aontais 
Eorpaigh agus chun neamhspleáchas digiteach na hEorpa a áirithiú, go háirithe maidir le 
líonraí agus stóráil sonraí; 

19. á mheabhrú nach mór a áirithiú go bhfuil FBManna ar an eolas faoina gcearta agus faoi 
na féidearthachtaí éagsúla tacaíochta atá ar fáil; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, go bhfuil gá 
le malartú faisnéise neartaithe idir FBManna agus na Ballstáit; 

20. á iarraidh ar an gCoimisiún beartas sonraí cothrom AE a áirithiú lena soláthrófar 
deimhneacht dhlíthiúil maidir le húsáid sonraí agus creat maidir le hinfhaighteacht 
sonraí do nuálaíochtaí digiteacha i seirbhísí agus táirgí agus chun samhlacha gnó a 
fheabhsú, go háirithe do FBManna; 

21. á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar a dhéanamh ar na scéimeanna éagsúla sciar-rogha 
atá ann do FBManna agus do ghnólachtaí nuathionscanta ar fud na hEorpa toisc go 
gcuirfeadh sciar-roghanna tarraingteacha ar chumas bhunaitheoirí na hEorpa dul in 
iomaíocht lena gcomhpháirtithe ar fud an domhain trí sciar dá smaoineamh a dhíol le 
fostaithe ardoilte. 
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