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Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

18. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit treochlár iar-COVID-19 a 
sheoladh le haghaidh Státchabhair a bheidh 
spriocdhírithe ar bhonn níos fearr ar 
mhaithe le hiomaíochas a chur chun cinn 
agus poist a choimirciú; ag moladh go 
bhféadfaí bearta a áireamh i dtreochlár den 
sórt sin chun dul i ngleic le hilroinnt agus 
le saobhadh an mhargaidh i ngeall ar 
éagothrom iomaíochta, anailís ar 
thionchar na Státchabhrach ar an 
margadh inmheánach, agus treoir shoiléir 
maidir leis an mbealach is fearr chun 
úsáid a bhaint as uirlisí beartais 
iomaíochta ar mhaithe leis an téarnamh a 
chothú; ag tathant ar an gCoimisiún, 
thairis sin, príomhshruthú a dhéanamh ar 
straitéisí tionsclaíocha, digiteacha agus 
glasa agus na dálaí a bheidh ann sa 
todhchaí don Státchabhair á leagan síos 
aige;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit treochlár iar-COVID-19 a 
sheoladh le haghaidh Státchabhair a bheidh 
spriocdhírithe ar bhonn níos fearr ar 
mhaithe le táirgiúlacht a chur chun cinn 
agus poist a choimirciú; á mholadh go 
bhféadfaí bearta a áireamh i dtreochlár den 
sórt sin chun lamháil d’infheistíocht 
phoiblí agus d’fhóirdheontais phoiblí a 
dhíriú isteach i dtionscail straitéiseacha 
agus in FBManna, ós rud é go 
bhféadfadh na bearta sin a bheith 
ríthábhachtach do phróiseas ationsclaithe 
AE, lena gcabhrófar ag an am céanna leis 
na spriocanna aistrithe glasa a bhaint 
amach, lena ndéanfar, dá bhrí sin, 
inbhuanaitheacht aeráide, fostaíocht agus 
forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn; 
ag tathant ar an gCoimisiún, thairis sin, 
príomhshruthú a dhéanamh ar straitéisí 
tionsclaíocha, digiteacha agus glasa agus 
na dálaí a bheidh ann sa todhchaí don 
Státchabhair á leagan síos aige;
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